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Menimbang :

DENGAT{ RAII}IAT TT'HAX YAITG MAIIA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah
dan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan
Pajak Daerah,perlu untuk mcnyempumakan Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2OO2 tentang
Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan
lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4185);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daerah Dar Retribusi Daerah (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l3O, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3048);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Ncgara Rcpublik Indoncsia Nomor 5589) scbagaimana tcl;rh
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2OI5 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5
Nomor 58, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9l Tahun 2OlO tentang Jenis
Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Ketetapan
Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak
(lrmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor
119, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4567);

5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong (lcmbaran Daerah
Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2OO8 Nomor 18 Seri D
Nomor 44, Tambahan l,cmbaran Daerah lkbupaten parigi
Moutong Nomor 1O0);

?
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6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong
Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan L€mbaran Daerah
Kabupaten Parigi Moutong Nomor 131) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014
(l,embaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2O14
Nomor 48, Tbmbahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi
Moutong Nomor 15l);

MEMUTTISKIIT:

fcrctepLen: PERATIIRAI| BITPATI TEI|TAIIG AIaTEX DAJI PROSEDLR
PEI|(}EI,()LAAI| PA^'AK DAERAH.
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dim": dengan :

l. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Kabupaten adalah KabupatenParigi Moutong.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong'
4. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kcmakmuran ra-kyat.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perscroan terbatas, p€rscroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk aPapun, l-rrma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persckutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa'
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk
badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk

jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mcncakup juga motel,
losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rrmah
pcnginapan dan scjcnisnya, scrta rumah kos dcngan jumlah kamar lcbih
dari l0 (sepuluh).

9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
lo. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan

dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin,
warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ katering.

10. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
11. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau

keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
12. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
13. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak

rag:rmnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,
menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian urnum
terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca,
didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.



la. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas pengguna.rn tenaga listrik, baik
yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

15. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar
badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun
yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat
penitipan kendaraan bermotor.

16. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat
sementara.

17. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air
tanah.

18. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan
dibawah permukaan tanah.

19. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan
dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

20. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga alloalia, yaitu
mllpcaliafuchliaptaga, allocali4maxina, mlloaliaesanlanta, dan collocalialinchi.

2l.Subiek Pqiak adalah orang piibadi atau Badan vang dapat dikenakan
Pajak.

22.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pcmbayar pajak'
pemotong pajak, dan p€mungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
pcrpajakan scsuai dcngan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
perpajakan daerah.

23. Masa Pajak adalah jangka waktu I (satu) bulan kalender atau jangka waktu
lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan
kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

24. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender,
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama
dengan tahun kalender.

25. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

26. Pcmungutan adalah suatu rangkaian kcgiatan mulai dari pcnghimpunan
data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau
retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pqjak atau retribusi
kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorzrnnya.

27. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD,
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/ atau pcmbayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan
objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

28. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati

29. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah
surat ketetapan pa.yak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang
terutang.

30. Surat Ketetapan Pqiak Daerah Kurang Bavar, vang selaniutnva 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 harrs
dibavar.



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

32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak.

33. Surat Ketetapan Pajak Daerah tebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDLB, adalah surat ketctapan pajak yang mencntukan jumlah kclcbihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak
yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

34. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrative
berupa bunga dan/ atau denda.

35. Surat Keputusan Pembetulan adaiah surat keputusan yang membetulkan
keqalahan tulis, kesalahan \itung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam Peiaturan Perundang-undangan perpajakan
daerah yang terdapat 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 Le bih Bayar' Surat
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembe tulan, atau Surat
Keputusan Keberatan.

36. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
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 Irbih BaYar, atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib
Pajak.

37. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

38. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur
untuk mcngumpulkan data dan informasi kcuangan yang mcliputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan
dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menJrusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak
tersebut.

BAB IT
RUAI{G LTNGKT'P AI8TEU DAJ{ PROSEDI'R

PEI|CEII)LIIAJT PA'AI( DA'ERATI

Palrl 2
Ruang Lingkup Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah
dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

l. Pendaltaran dan Pendataan:

yang diatur

Penetapan;
Penyetoran;
Permohonan Angsuran dan Penundaan Pembayaran;
Pembukuan dan Pelaporan;
Keberatan dan Banding;
Penagihan;

2.
3.
4.
5.
6.
7.



8. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau
Pengurangan Sanksi Administrasi; dan

9. Pcngcmbalian Kelebihan Pembayaran.

Palal 3
Sistem dan Prosedur Peng-elolaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksrrd dalam
pasal 2 tercantum dahm Gmpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan BuPati ini.

Prrd 4
(1) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 termasuk pula mengatur Pajak Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan, kecuali Pajak Bumi dan Bangunan'
(2}sistemdanProsedurFengelolaanPajakBumidanBangunanFerkotaan

" ' ' dan perdesaan scbagairn-ana dimaksud pa.da ayat (l) diatur dengan

, 
t"."*"" Bupati tersehdiri. 

BAB m
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P8.81 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'
Agar setiap o-rang mengetahuinya, memerintahkan pengundangEln Peraturan
Birpati ini Aengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pang
Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal

BttPATr PARTOT TOIrDOIIO,

Gftryt
SAMSI'RI'ZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal

ST,IIRDfARIS DAIRAII
KABT'PATEIf PARIOI UOUTOI|O

BERITA DAERAH rABnPr.ltlf PARTOT UOIrnOTC TArUIl 2(116 rOfOR z

KAOIS PENOAPAIATi

ENKA FONTOII

J
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BAB I PENOAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 20O4 sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua

Undang-undang Nomor 32 Tahun 20O4 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang

undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah

dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya ,disertai dengan

pemberian hak dan keu/ajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan

system penyelenggaraan pemerintahan Negara. Pemberian kewenangan kepada

Pemerintah Oaerah termasuk kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah baik

pendapatalr nraupun lrcngeluarannya.

Berdasarkan pasal 99 UndangrUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah, bahwa Tata cara penertiten, p€ngisian dan penyampaian SKPD

atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPOKB, dan SKPDKBT diatur dengan

Peraturan Kepala Daerah.

Menrperlratikarr dasar telsebut dan nrengingat aturan pedonran pelaksanaan tentang

pajak dan retribusi daerah belum ada serta pentingnya pedoman pengadministrasian

pendapatan maka di pandang perlu untuk menyusun Sistem dan Prosedur Pengelolaan

Pajak Daerah yang merupakan bagian dari Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Daerah, yang diperlukan untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang

akuntabel terutama dibidang pendapatan.

Penyusunan Sistem dan Pros€dur Pengelolaan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten

Parigi Moutong mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor43 Tahun 1999

tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah Retribusi Daerah, dan

Penerimaan Pendapatan Lain-lain dengan penyesuaian pada Undang Undang Nomor.

28 Tahun 2009.



B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah dimaksudkan untuk

mendukung terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan pendapatan daerah

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.

Adapun tujuannya adalah sebagai pedoman dan petunjuk bagi seluruh SKPD untuk

mengadministrasikan pemungutan, pembukuan dan pelaporan atas pajak daerah yang

dikelolanya. Dengan demikian terdapat kesamaan pemahaman bagi seluruh SKPD

dalam pengadministrasian pengelolaan pajak daerah.

. ^:. -_
C. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Urutan penyajian penyusunan Sistem dan Prosedur Paiak Daerah ini mengacu pada

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sislem dan Pmsedur

Administrasi Pajak Daerah, RetribusiDaerah, dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain,

Yaattr'

1. Pendaftaran dan Pendatiaan

2. Penetaoan

3. Penyetoran

4. Permohonan Angsuran dan Penundaan Pembayaran

5. Pembukuan dan Pelaporan

6. Keberatan dan Banding

7. Penagihan

8. Pcmbetulan, Pcmbatalan, Pcngurangan Kctetapan dan Pcnghapusan ataL

Pengurangan Sanksi Administrasi

I Pengembalian Kelebihan Pembsyaran.

Untuk memudahkan pemahaman, setiap system dan prosedur dari suatu

kegiatan/subkegiatan disajikan dalam sistenlatika sebagai berikut:

1. Pengertian

Berisi penjelasan tentang prosedur yang diuraikan.

2. Pihak-pihak yang Terkait

Berisi semua pihak-pihak yang terlibat dalam system dan prosedur dari suatu

k€giatan. Uraian ini dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih dalam

Pclaksanaan tugas.

11
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Formulir dan Daftar/Buku yang Digunakan

Berisi formulir dan daflar/buku yang digunakan dalam system dan prosedur suatu

kegiatan yang diuraikan.

Prosedur

Merupakan uraian langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan dalam suatu kegiatan,

serta hubungannya dengan kegiatan yang lain, untuk menghasilkan data atau

informasi yang akan menjadi masukan bagi pelaksanaan k€iatan yang lainnya.

Bagan Alur

Bagan alur menjelaskan alur dokumen maupun alur p€keriaan yang dilaksanakan

dari awal sampai berakhir4ya.. suatu kegiatan. Selain itu, juga menjelaskan ienis

pekerjaan, jenis dokumen yang digunakan, serla alur pendisiribusian dokumen dari

satu pihak/bagian kepada pihaubagian lain yang terkait dalam suatu proses

pelaksanaan system dan prosedur

BABII

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang

terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, melipuli pembayar pajak, p€motong pajak, dan

pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan

peraluran perundang-undangan perpajakan daerah.

Sistem dan prosedur administrasi pajak daerah Kabupaten Parigi Moutong mengatur tata

cara urulan pelaksanaan pekerjaan administrasi perpajakan, dalam suatu proses yang

berkesinambungan dalam suatu fungsi, untuk menghasilkan masukan bagi pelaksanaan

kegiatan pada fungsi lain.

Sistem dan prosedur administrasi pajak pada Kabupaten Parigi Moutong terdiri dari I
(Sembilan) kegiatan utama yang masing-masing akan di jelaskan berikul ini.

4.

72



A. PENOAFTAMN OAN PENOATAAN

Kegiatan Pendafiaran dirakukan untuk mendaftarkan wajib pajak (wp) baru dengan cara
penetapan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah (Oflicia! Assessrnerg atau Se/f Assessmerrl
(dibayar sendiri oleh Wp).

sedangkan kegiatan pendataan dirakukan untuk wp baru maupun untuk wp rama yang
sudah memiriki Nomor pokok wajib pajak Daerah (NpwpD) dengan menggunakan sarah
satu metode tersebut (Ofiaral Assessmenl atau Self Assessment,.

Kegiatan Pendaftaran dan pendare-e 
terdiri dari beberapa sub kegiatan dengan penjerasan

dibawah ini.

1' Kegiatan Pendaftaran Dengan cara penetapan oreh Bupati (ofriciat Assessrnert,
atau Dibayar Sendiri (Salf Assessmenf)

1) Pengertian

Sistem dan prosedur ini menjelaskan proses pendaftaran wajib pajak dengan cara
Penetapan oleh Bupati (Official Assessmentl atau Dibayar Sendin (Se/fAssessmentJ.

2) Pihak-pihak Yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait daram system dan prosedur pendanaran wp baru adarah :

a. Seksi Pendaftaran dan pendataan. dan

b. Wajib Pajak.
3) Prosedur

a. Seksi Pendaftaran dan pendataan menyiapkan Formulir pendaftaran;

b. Menyerahkan Formulir pendaftaran kepada \^/p seterah dicatat daram oaiar
Formulir pendaftaran dan dibuatkan tandateimanya:

c. seterah Formurir pendaftaran diterima wp dan tanda terima terah ditandatangani
oteh Wp atau yang diberikuasa, Seksi pendaftaran dan pendataan mengarsipkan
tanda tenmanya;

d wP atau yang diberi kuasa mengisi formurir pendaftaran dan merengkapi rampiran
yeng diperluken dan menyerahkan kembali ke DtSpENDA:

e. Berdasarkan formulir pendaftaran dari \A/p. Seksi pendaftaran dan pendataan
memeriksa kebenaran dan k€lengkapan pengisiannya:

1J

I
I



(1) Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar Formulir

Pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan dan selanjutnya dicatat

dalam Daflar Induk WP, Daftar WP per Golongan, serta dibuatkan Kartu

NP\A/PD;

(2) Apabila belum lengkap Formulir Pendaftaran dan lampirannya dikembalikan

kepada WP untuk dilengkapi dan diserahkan kembali ke DISPENDA;

f. Setelah NPI /PD dibuat rangkap dua,Asli diserahkan kepada wajib pajak dan

tembusannya sebagai arsip.

4) Formulir dan Daflar/Buku Yang Digunakan

' Formulir dan daftar/buku yangj ditgunakan dalam pelaksanaan ini antara lain:

a. Formulir Pendaftaran;

b. Kartu NPWPD;

c. Tanda Terima;

d. Daftar Formulir Pendaftaran;

e. Daftar Induk WP;

f. Daftar WP Per Golongan.

t



5) Bagan Alur

SEKSI PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

i)

Y,./--1
I o.fi:.I6n I
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2. Kegiatan Pendataan untuk wajib pajak Baru Dengan cara penetapan oteh Bupati
(Oflicial Assessment)

1 ) Pengertian

sistem dan prosedur ini menjeraskan proses pendataan wajib pajak baru secara
penetapan oleh Bupati atau s$ara OrTrcial Assessmenr.

2) Pihak-pihak Yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait daram system dan prosedur pendataan wp baru adarah:

a. Seksi Pendaftaran dan pendataan,dan

. b Wajib Paiak.

3) Prosedur

a. seksi Pendaftaran dan pendataan menyiapkan Formurir pendataan (surat
Pemberitahuan Pajak Daerah /SpTpD );

b. Menyampaikan Formulir pendataan (sprpD) kepada wp seterah di catat daram

Dafiar SPTpD dan dibuatkan tandaterimanya;

c. Setelah Formurir pendataan (sprpD )diterima wp dan tanda terima terah
ditandatangani oreh wp atau yang di berikuasa, Seksi pendaftaran dan pendataan

mengarstpkan tanda terimanya;

d. t/VP atau yang di berikuasa mengisi formulir pendataan (SpfpD) dan metengkapi
lampiran yang dipedukan dan menyerahkan kembali ke DISpENDA;

e. Berdasarkan formulir pendataan dari wp, seksi pendanaran dan pendataan

menerima dan merneriksa kebenaran dan kelengkapan pengisiannya:

(1) Apabira pengisiannya terah benar dan rampirannya rengkap. daram Daftar
Formulir Pendataan diberi tanda dan tangga lpenerimaan;

(2) Apabila betum tengkap Formulir pendataan (SpTpD) dan tampirannya

dikembarikan kepada wp untuk direngkapi dan diserahkan kembari ke
DISPENDA

f. Mencatat data pajak daerah daram kartu Data yang seraniutnya dirakukan proses
DeneiaDan.



f

a

4) Formulir dan Daftar /Buku yang Di gunakan

a. Formulir Pendataan(SPTPD);

b. Kartu Data:

c. Tanda Terima

d. Daftar SPTPD.

5) Bagan Alur
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3. Kegiatan Pendataan wP Yang sudah Memiliki NpwpD Dengan cara penetapan

Bupati (Ofti ci aI Assessmentf

1) Pengertian

Sistem dan prosedur ini menjelaskan proses pendataan wa.jib pajak yang sudah

memiliki NP\ /PD secara penetapan oleh Bupati atau secara Officia, Assessrnenl.

2) Pihak-pihakYangTerkait

Pihak pihakyang terkait dalam system dan prosedur pendaflaranwp Lamaadalah.

a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan,dan

. b. Wajib Pajak

3) Prosedur

a. Berdasarkan Daftar WP, Seksi Pendafiaran dan pendataan menyiapkan Formurlr

Pendataan (SPTPD);

b. Menyerahkan Formutir Pendataan (SpTpD) kepadawp ,setelah di catat datam

Daftar SPTPD dan dibuatkan tandaterimanya;

c. Setelah Formulir Pendafiaran diterima Wp dan tanda terima telah di tanda

tangani oleh WP atau yang di berikuasa, Seksi pendaftaran dan pendataan

mengarstpkan tancla terimanya;

d. WP atau yang diberikuasa mengisi formulir pendataan (SpTpD) dan melengkap

lampiran yang diperhrkan dan menyerahkan kembati ke DISPENDA;

e. Berdasarkan SPTPD dariwP,Seksi Pendaftaran dan pendataan menerima dan

memeriksa kebenaran dan kelengkapan pengisiannya:

(1) Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap,dalam Daftar Formulir

Pendataan diberi tanda dan tanggal penerimaan:

(2) Apabila belum lengkap, Formutir Pendataan (SpTpD) di kembahkan kepaoa

WP untuk dilengkapi dan diserahkan kembalike DtSpENDA:

f. Mencatat data pajak daerah dalam kartu data untuk selanjutnya di gunakan

sebagai sumber data untuk proses penetapan

4) FormulirdanDaftar/BukuYangDigunakan

a. FomulirPendataan(SPTPD);

b. Kartu Data:

c Tanda Terima,

d. Daftar SPTPD;
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5) BaganAlur

SEKSI PENDAFTARAN DAN PENDATMN WAJIB PAJAK
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4. Kegiatan Pendataan tfVP Yang Sudah Memiliki NPWPD Dengan Cara Di bayar

Send i ri ( SertAss essm ent)

1 ) Pengertian

Sistem dan prosedur ini menjelaskan proses p€ndataan wajib pajak yang sudah

memiliki NPWPD dengan cara dibayar sendiri atau secara SetrAssessrnenl.
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2) Pihak-pihakYangTerkait

Pihak-pihak yang terkait dalam system dan prosedur pendaftaran VVP Lama adalah:

a. Seksi Pendafiaran dan Pendataan.dan

b. Waiib Paiak.

3) Prosedur
a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempersiapkan Formulir pendataan(SPTPD);

b. Menyerahkan Formulir Pendataan (SPTPD) kepada WP, selelah dicatat dalam

Daftar SPTPD dan dibuatkan tanda terimanya;

c. Setelah Formulir Pendataan diterima WP dan tanda terima telah di tanda tangani

. oleh WP atau yang di berikuasa, Seksi Pendaftaran dan Pendataan mengarsipkan

tanda terimanya:

d. WP atau yang di berikuasa mengis formulir pendataan (SPTPD) dan melengkapi

lampiran yang diperlukan lermasuk Rekapitulasi Penerimaan Pembayaran dan

Rekapitulasi Penerimaan perJenis Layanan,dan menyerahkan kembali ke

DISPENDA:

e. Berdasarkan SPTPD dari WP. Seksi Pendaftaran dan Pendataan memeriksa

kebenaran dan kelengkapan pengisiannya:

(1) Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap,dalam Daftar Formulir

Pendataan di beri tanda dan tanggal penerimaan;

(2) Apabila belum lengkap, Formulir Pendataan (SPTPD) dikembalikan kepada WP

unluk melengkapi;

f. Mencatat data palak daerah dalam Kartu Data dan ke dalam Daftar SPTPDWP Setf

Assessrnenl.

4) Formulir dan Daftar/Buku yang Digunakan
a. Formulir SPTPD

b. Kartu Data

c. Tanda Terima

d. Daftar SPTPD

e. Daftar SPTPDWP Se/fAssessrnenl
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B. PENETAPAN

Kegiatan penetapan jumlah pajak yang harus dibayar oleh WP dapat melalui cara

penetapan oleh Bupati selak-u Kepala Daerah (Otricial Assessrrerl ) atau Se/f

Assessment Kegiatan ini terdiri dar beberapa sub kegiatan dengan uraian di bawah ini.

1. Kegiatan Penetapan Dengan Cara Penetapan Bupati (Atficial

Assesstt et t)

1) Pengertian

Sistem dan prosedur ini menjelaskan proses penetapan jumlah pajak yang harus

dibayar oleh WP dengan cara penetapan oleh Bupati selaku Kepala Daerah

' (Off"iut Assessment;. '

2) Pihak-pihak Yang Terkail

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan system dan prosedur ini antara laan:

a. Seksi Verifikasi dan Validasi;

b. Wajib Pajak;

c. Seksi Penetapan dan Penagihan.

3) Prosedur

a. Berdasarkan Kartu Data dari Seksi Verifikasi dan Validasi, Seksi Penetapan

dan Penagihan membuat Nota Perhitungan Pajak Daerah;

b. Berdasarkan Nota Perhitungan Pajak Daerah,di terbitkan SKPD atau SKPDT

iika terdapat tambahan obyek pajak yang sama sebagai akibat ditemukannya

data baru dan mencatatnya kedalam Daftar SKPD/SKPDT;

c. SKPD/SKPDT ditandatangani oleh Kepala Bidang Pajak Daerah atas nama

Kepala DISPENOA dan Daftar SKPD/SKPDT di tandatangani oleh Kepala

Bidang Pajak Daerah dan di siapkan tanda terimanya. SKPD/SKPDT di bual

rangkap 5(lima), dengan distribusi sebagai berikut:

(1) Asli untuk WajibPajak;

(2) Tembusan masing-masing untuk Seksi Verifikasi dan Validasi,danseksi

Penetapan dan Penagihan.

(3) ArsiP.
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d. Seksi Penetapan dan Penagihan mendistribusikan tembusan SKPD/SKPDT

kepada pihak-pihak terkait. Sedangkan Asli SKPD/SKPDT disampaikan

kepada Wajib Pa.jak dan dibuatkan tanda terimanya;

e. Setelah Asli SKPD/SKPDT di terima wajib pajak dan tanda terima di tanda

tangani, Seksi Penetapan dan Penagihan mengarsipkannya. Daftar

penetapan ditembuskan kepada Bendahara Penerima;

f. Apabila SKPD/SKPDT yang di terbitkan tidak atau kuEng dibayar setelah

lewat waKu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak SKPOISKPDT diterima,

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2yo (duapeGen) tiap

bulan dengan menerbitkan SuratTagihan Pajak Daerah(STPD).

4) Formulir danDaftar /Buku yang Digunakan

Formulir dan daftar /buku yang digunakan dalam pelaksanaan system dan

orosedur ini antara lain'

a. Kartu Data;

b. Nota Perhitungan Pajak Daerah

C. SKPD/SKPDT

d. TandaTerima;

e. Daftar SKPD/SKPDT

f. Surat Tagihan Pajak Daerah.



5) BaganAlur

2. Kegiatan Penetapan Dengan Cara Dibayar Sendiri atau Self Assessment
1) Pengertian

Sistem dan prosedur ini menjelaskan proses penetapan jumlah pajak yang harus
dibayar oleh wP dengan cara dibayar sendiri(se/fAssessnrcnt/.

2) Pihak-pihakYangTerkait
Pihak-pihak yang terkait dafam pelaksanaan system dan prosedur ini antara fain:

SEKSI VERIFIKASI DAN VALIDASI WAJIE PAJAK SEKST PENETAPAN DAJ\|

PTNAGIHAN

Mulai

Perhitunglrn Pejel
t.|tt(anu Oata

I
I

I

I

I

I

I srPD/s(P
I

I.nd. tenm. 
I

L->
!

Iur

lebi
30h

T d.l

'ih rar

OT t{or. Pcfhit PaFl
Omr.h

nat
hdr
reri ?

p(

5(PC

nrhtan
ySxPor

5(Pl 5(POl

taDd. rsi,D

-
3rftir..itrO

rbobuh SPttCl

Schri

24



a. SeksiPenetapan dan Penagihan;

b. Wajib Pajak;

c. Seksi Verifikasi dan Validasi

d. Bendahara Penenma.

Prosedur

a. Setelah WP rnembayar pajak terhutar€ berdasarkan SPTPD, di catat dalam

Kartu Data;

b. Berdasarkan Kartu Data dan Hasil Pemeriksaan atau keterangan lain, Seksi

Penetapan dan Penagihan membuat Nota Perhitungan Pajak dengan

cara menghitung jumlah pajak terhutang dan .jumlah kredit pa.iak yang

diperhitungkan dalam Karlu Oata;

c. Berdasaran Nota Perhitungan Pajak Daerah tersebut dibuat surat

ketetapannya yaitu:

(1) Jika Pajak terhutang kurang atau tidak dibayar maka di terbitkan Surat

Ketetapan Paiak Oaerah Kurang Eayar (SKPDKB);

(2) Jika tidak terdapa selisih antara pajak terhutang dan kredit pajak, maka

diterbitkan Surat KetetapanPajak Daerah Nihil (SKPDN);

(3) Jaka tdrdapat tambahan obyek paiak yang sama sebagai akibat

ditemukannya data baru, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah

Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);

(4) Jika terdapat keleh,ihan pembayaran paiak terutang maka diterbitkan

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Baya(SKPDLB),

d. Setelah pembuatan surat ketetapan selesai. dicatat dalam Daftar Surat

Ketetapan (SKPOKB, SKPDN, SKPDKBT, dan SKPDLB);

e. Surat Ketetapan di tandatangani oleh Kepala Bidang Pajak Oaerah atas nama

Kepala DISPENDA, dan Daffar Sura Ketetapan tersebut ditanda'tangani oleh

Kepala Bidang Pajak Daerah.Surat Ketetapan (SKPDK8, SKPDN' SKPDKBT

buat rangkap 5 (lima) dengan distribusi sebagai berikut:

(1) Asli untuk wajib pajak:

(2) Tembusan masing- masing untuk Seksi Pendaftaran dan Pendataan' Seksi

Verifikasi dan Validasi dan Seksi Penetapan danPenagihan

(3) Arsip.
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f. Seksi Penetapan dan Penagihan mendistribusrkan lembusan SKPDKB,

SKPDN, dan KPDKBT kepada pihak-pihak terkait.Wangkan Asl SKPDKB,

SKPDN, dan SKPDKB_Tdisampaikan kepada Wajib Pa.jak dan dibuatkan tanda

terimanya,

Setelah SKPDKB,SKPDN, dan SKPDKBT Asli diterima wajib pajak dan tanda

terima telah ditandatangani, SeksiPenetapan dan Penagihan

mengarsipkannya;

Sanksi administras iatas jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam

SKPDKB, SKPDKBT berupa kenaikan pokok dan bunga diatur dalam

Peraluran Daerah Kalupaten Parigi Moutong Nomor 7 Tahun 2012 tentang

n.

Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Oaerah Nomor I
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012

tentang Pajak Daerah;

i. Apabila SKPDKB, SKPDKBT yang ditertitkan tidak atau kurang dibayar

setelah lewat waKu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak SKPDKB, SKPDKBT

diterbitkan,WP dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%

(duapersen) setiap bulan dengan menerbitkanSTPD.

4) Formulir dan Daftar/Buku yang Digunakan

Formulir dan daftar buku yang digunakan dalam pelaksanaan system clan

prosedur ini antara lain:

a. Surat Teguran untuk memasukan SPTPD

b. Kartu Data

c. Laporan Pemeriksaan

d. Nota Perhitungan Pajak Daerah

e. SKPD

f. SKPDN
g. SKPDKB
h. SKPOKBT

i. STPD

j. SKPDLB dan

k. Dafiar Surat Ketetapan
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Kegiatan Penetapan Secara Jabatan
1) Pengertian

Sistem dan prosedur ini nienjelaskan kegiatan penetapan pajak terutang secara

jabatan.Hal ini di lakukan karena wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya untuk

mengisi SPTPD.

2) Pihak-pihak Yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan system dan prosedur ini antara lain

yaatu:

a. Seksi Verifikasi dan Validasi;

b. Wa,ib Pa1ak: 't

c. Seksi Penetapan dan Penagihan;dan

3) Prosedur

a. Berdasarkan kartu data dari hasil pemeriksaan dan atau keterangan lain

karena SPTPD tidak di sampaikan dan telah diberikan surat teguran untuk

memasukkan SPTPO oleh Seksi Verifikasi dan Validasi, Seksi Penetapan

dan penagihan membuat Nota Perhitungan Pajak Daerah;

b. Atas dasar Nota Perhitungan Pajak Daerah,Seksi Penetapan dan Penagihan

menerbitkan SKPDiSKPDKB dan dicatat dalam Daftar Surat Ketetaoan:

c. SKPD/SKPDKB di tandatangani oleh Kepala Bidang Pajak Daerah atas

nama Kepala DISPENDA. Daftar Surat Ketetapan ditandatangani oleh

Kepala Bidang Pajak Daerah.Surat Ketetapan (SKPD dan SKPDKB) dibuat

rangkap 5 (lima) dengan distribusi sebagai berikut:

(1) Asli untuk wajib pajak;

(2) Tembusan masing-masing untuk seksi pendaftaran dan Pendataan,

Seksi Verifikasi dan Validasi dan Seksi Penetapan dan

Penagihan;

(3) Arsip.di sampaikan kepada Wajib Pajak dan dibuatkan tanda terimanya;

d. Setelah Asli SKPD/SKPDKB diterima wajib pajak dan tanda terima telah

ditanda tangani, Seksi Penetapan dan Penagihan mengarsipkannya;

e. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB karena berdasarkan

hasi pemeriksaan pajak terutang tidak atau kurang dibayar dan jika SPTPD

tidak disampaikan kepada Bupati dalam l5 (limabelas) hari dan telah di tegur

tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga di hitung dari pajak
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yang kurang atau terlambat dibayar runtuk jangka waktu paling lama 24

(duapuluh empat) bulan di hitung sejak saat terutangnya pa.lak;

f. Jumlah kekurangan pAjak yang terutang dalam SKPDKB karena kewajiban

mengisi SPTPD tidak di penuhi dan pajak yang lerutang ditetapkan secara

iabatan, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan dari pokok pajak

ditambah sanksi administrasi berupa bunga dihitung dari palak yang kurang

atau tertambat dibayar untuk jangka waklu paling lama 24 (duapuluh empat)

bulan dihitung sejak saat teMangnya palak;

Sanksi administrasi atas jumlah kekurangan palak yang terutang clalam

SKPDKB, berupa kenakan pokok dan bunga di alur dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Parigi Moutong Nomor 7 Tahun 2O12 tentang Pajak Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang

Pajak Daerah;

g. Apabila SKPD/SKPDKB yang diterbitkan tidak atau kurang dibayar setelah

.jatuh tempo yaitu paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja setelah saat

terutangnya paiak, waiib paiak dikenakan sanksi administrasi berupa buqga

sebesa 12% (duapersen) sebulan dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak

Daerah atau STPD.

4) Formulir dan Dafiar8uku Yang Digunakan

Formulir dan daftar /buku yang digunakan dalam p€laksanaan system dan

prosedur ini antara lain:

a. Surat Teguran untuk memasukkan SPTPD

b. Kartu Data

c. Tanda Terima

d. Laporan Pemeriksaan

e. Nota Perhitungan Paiak Daerah

f. SKPD

g. SKPDKB

h. STPD;

i. Danar Surat Ketetapan dan

j. Daftar Surat Toguran unluk memasukkan SPTPD/SPTRD

I

I

I
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5) BaganAlur

SEKSI VERIFIKASI DAN VALIDASI WAJIB PAJAK

C. PENYETORAN

Kegiatan penyetoran pajak oleh WP atau pihak yang di berikuasa melalui

BUD/KasDaerah.sistem dan prosedur kegiatan tersebut diuraikan berikut ini:

1. Kegiatan Penyetoran Melalui BUD /Kas Daerah untuk Se/f Assessment

1) Pengertian

Sistem dan prosedur ini menjelaskan kegiatan penyetoran kewajiban perpajakan

daerah oleh wajib pajak langsung kerekening BUD/Kas Daerah pada Bank
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2) Pihak-pihakYangTerkait

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan system dan prosedur ini adalah:

a. Wajib Pajak;

b. Bendahara Umum Daerah/KasDaerah;

c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan,

d. Kasubag Keuangan dan Aset

e. Seksi Penetapan dan Penaaihan.

Prosedur

a. Kas Daerah /Bank menerima setoran uang paiak daerah dari WP dengan media

Wnyetorcn Sural Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan Bukti Setoran Bank

SlipSetoran . SSPD dibuat rangkap 5 (lima) dengan distribusi sebagai berikut:

(1) Asli untuk waiib pajak:

(2) Tembusan masingmasing untuk Bendahara Penerimaan /BKP;

(3) Seksi Verifikasi dan Validasi:

(4) Seksi Penetapan dan Penagihan;

(5) Arsip.

b. Selanjutnya setelah SSPD dan buKi setoran bank /slip setoran di validasi dan

dicap ofeh Peiabat Kas Daerah lpihakbank, BUD/ Kas Daerah menyerahkan asli

dari SSPD dan Bukti Setoran BanUSlip Setoran kepada wajib pajak.

Sedangkan tembusan disampaikan kepada pihak yang terkait,khusus untuk

Bendahara Penerimaan IBKP dilampiri BuKi Setoran Bank/Slip Setoran.

c. Berdasarkan media penyetoran (SSPD) dan Eukli Setoran Eank/Slip Setoran

yang telah divalidasi dan dicap oleh BUD/Kas Daerah. Bendahara Penerimaan

/BKP mencatat s€toran tersebut dalam Register STS/SSPPO.dan Buku

Penerimaan dan Penyetoran .Buku Penerimaan dan Penyetoran dibuat rangkap

4 (empat) dengan distribusi sebagai berikut:

(1) Asli sebagai arsip

(2) Tembusan masing-masing untuk,seksi Pendaftaran dan Pendataan Seksi

Verifikasi dan Validasi serta Seksi Penetapan dan Penagihan

d. Bendahara Penerimaan /BKP secara periodik (bulanan) membual Laporan

Pertanggung,awaban (LPJ) Administratif kepada Kepala DISPENDA dan LPJ

Fungsional yang ditandatangani oleh Kepala DISPENDA LPJ Fungsional

dibuat rangkap 3 (tiga) dengan distribusi kepada:

?\



(1) Kasubag Keuangan dan Aset,

(2) Bendahara Umum Daerah (Kas Daerah);dan

(3) Arsip

4) Formulir danDaftar yang Digunakan

Formulir dan daftar/buku yang digunakan dalam pelaksanaan system dan prosedur

ini antara lain :

A. SSPD;

b Register STS/SSPD,

c. Buku Penerimaan dan Penyetoran;

d. LPJ Administratif;

e. LPJ Fungsional.



5) BaganAlur
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2. Kegiatan Penyetoran Melalui BUD/Kas Daerah untuk Oflicial Assessment

Pengertian

Sistem dan Prosedur ini menjelast<an kegiatan penyetoran kewaltban p€rpa,akan

daerah oleh wajib paiak langsung ke rekening BUD/Kas Daerah rJi Bank

Pihak-pihak yang Terkait

Pihak'pihak yang terkait dalam pelaksanaan system dan prosedur ini adalah:

a. Waiib Pajak;

b. Bendahara Umum Daerah/Kas Daerah;

rc. Bendahara Penerimaan /BKF: .-

d. Seksi Pendafiaran dan Pendataan;dan

e. Seksi Pendaftaran dan Penagihan.

Prosedur

a. Kas Daerah /Bank menerima setoran uang pajak daerah dari WP di sertai

dengan Surat Ketetapan Pajak Oaerah (SKPD) dan media pcnyetoran Surat

Setoran Pajak Daerah (SSPD) serta Bukti Setoran Bank /Slip Setoran. SSPD

dibuat rangkap 4 (empat) dengan distribusi sebagai berikut:

( l ) Asli untuk wajib paiak;

(2) Tembusan masing-masing untuk Bendahara Penerimaan /BKP, Seksi

Verifi kasi dan Validasi;

(3) Arsip.

b. Selanjutnya setelah SSPD dan bukti setoran banU slip etoran dan dicap oleh

pihak bank, Buo/KasDaerah menyerahkan asli dari SSPD dan Eukti Setoran

Bank Slip Setoran kepada wajib pajak. Sedangkan tembulan disampaikan

kepada pihak yang terkait,khusrrs untuk Eendahara Penerimaan /BKP dilampiri

Bukti Setoran Bank / SliDsetoran.

c Eerdasarkan media penyetoran (SSPD) dan BuKi Setoran Eank /Slip Setoran

yang telah di cap olehBUD /Kas Daerah ,Bendahara Penerimaan /BKP mencatat

setoran tersebut dalam Buku Penerimaan dan Penyetoran dan Register STS/

SSPD. Buku Pembantu Penerimaan dan Penyetoran dibuat rangkap 4(empat)

dengan distribusi sebagai berikut'

a. Asli sebagai arsip;

b Tembusan masing-masing untuk Seksi Verifikasi dan Validasi, Seksi

Pendaftaran dan Pendataan serta Seksi Penelapan dan Penagihan

1)

2)
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d. Bendahara Penerimaan /BKP secara periodik (bulanan) membuat Laporan

Pertanggung jawaban(LPJ) Administratif kepada Kepala Dispenda dan LpJ

Fungsional yang di tandatangani oleh Kepala OISPENOA. LpJ Fungsionat

dibuat rangkap 3 (tiga) dengan distribusi kepada:

(1) BPPKD;

(2) Kasubag Keuangan dan Aset

(3) Arsip

4) Formulir dan Daftar yang Digunakan

Formulir dan dafiar /buku yang digunakan dalam pclaksanaan system dan proscdur

' ini antara lain: ^" \

(1) SSPD (DPD-12),

(2) Register STS/SSPD;

(3) BukuPenerimaandanPenyetoran;

(4) LPJ Administratif;

(5) LPJ Fungsional

JC



I

i

I

IL

D. PERMOHONAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMtsAYARAN

Dalam kondisr tertentu Wajib Pajak (WP) dapat memohon angsuran atau

pelrurtdaatt pernbayatan p{ak yarig rrte jadi kewajibarrtrya sesuai dettgatt

prosedur yang telah ditentukan. Kegiatan ini terdiri dari beb€rapa sub kegiatan

''' - ah iniydr rg d^dr I urur drAdr I urudYv

'1. Pengajuan Permohonan Angsuran Pembayaran

1) Per rger tiar r

Sistem dan prosedur ini menjelaskan pengajuan permohonan angsuran

pembayaran ke..waiiban perpajakan daerah oleh waiih paiak dan fFmhr-erian

\ persetu,uan atau penolakan &rl(epala DISPENDA.

z, rrl ld^-prl rdn I dr lg | trI Adlt

Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan system dan prosedur ini antara lain:

vvalru rdrdr\,

Seksa Penetapan dan Penagihan,

Kepaia B;dang P;lair Daerah,

Kepala DISPENDA;

3) Fr osetjur

a. Kepala Bidang Pajak Daerah atas nama Kepala DISPENDA menerima Surat

Pettrtohonart Attgsurart dari wa.iib pajak dan selanjutrrya di disposisi ke Seksi

Pen eta pa n d a n Penagihan dan dicatat dalam Buku Register Permohonan

Angsuran;

b. Setelah itu dilakukan penelitian untuk dijadikan bahan dalam pemberian

keputusan persetujuan ipenolakan permohonan angsu[an oleh l<epala

DISPENDA;

c. Seksi Penetapan dan Penagihan menyampaikan hasii pen€liiian dan

surat permohonan angsuran kepada Kepala DISPENDA melalui Kepala Bidang

Pajak Daerah untuk mcndapatkan kcpirtusan.

d. Apabila Kepala DISPENDA tidak menyetujui permohonan ters€but, Seksi

Penetapan dan Penagihan !'nernbuat Surat Pernbentahuan Penclakan nngsuran

Surat pemberitahuan dibuat 2 (dua) rangkap dengan distribusi asli diserahkan

lzanarl: rrr:iih naialz dan l6hh' 'c.^ cah.^2i ?rqinns|,-wn r;qj'v i,-is- vv .

J/



e. Apabila Kepala DISPENDA menyetujui permohonan tersebut, Seksi Penetapan

dan Penagihan membuat Surat Perjanjian Angsuran dan dimintakan tandatangan

kepada Kepaia DISPEi'|OA. 
- 
Sur at perjanjiarr angsuf art dibuat 2 (dr.ra) rangkap

dengan distribusi asli untuk wajib pajak dan satu tembusan untuk arsip.

[. Selanjutrtya di catal dalar'r Daftar Surat Ferjarrjiarr Arrgsuran darr diiruat 2 (duir)

rangkap dengan distribusi kepada Seksi Verifikasi dan Validasr, serta satu

LCt I tuuSdt I ut ttun dt 5tu.

g. Seksi Penetapan dan Penagihan menyerahkan Surat Perjanjian Angsuran atau

JUrdr r cr I rucr rrc|| rudr I r ErrlJrd^drr ^rrgsLrrdrr ^sPd\Jo vvr uorr L,,,arrar Jur€rl

. Perjanjian Angsuran kepada f{hqk-pihak yang terkait-

,\ c^rat tt;, ,{^^ l1^e^./o,,t ,, v^^^ r.l; ^,,^^t^hr./ | e,'|,qr@ o Y v, gv,,q^q,,

Formulir dan daftar/buku yang digunakan dalam pelaksanaan system dan

r.rrosedur ir ri antala lairt.

a. SSPD;

1,. Surat Per rrtohorrarr Angsutan,

c. Surat Perjanjian Angsuran;

u ouldt rcl I rugl ltdl rudl I rcllvld^dll rlrlglulclrl,

e. Buku Register Permohonan Angsuran;

f Daflar Surai Perjanjian Angsuran.

I

t
I

L
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2. Kegiatan Pengajuan PermohonanPenundaanPembayaran

1) Pengertian

SiStcrli dan proscdur itii rtie_trjeiaSkarr perrgajua pertrtulroriarr petrutrdaalr

pembayaran kewajiban perpajakan daerah oleh wajib pajak dan pemberian

^^.^^r,.;.,^^ a^., v ^^-t^ hrcarEtrt\ 
Pc, rervjud, I drau PE,,u,o^o, I

2) Pihak-pihakYangTerkait
Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan system dan prosedur ini terdiri dari:

a. Wajib Pajak;

b. Kepala DISPENDA;

c. Kepala Bidang Pajak Daerah;

b. Sersi Penetapan dan Penagihan

3) Prosedur

a Keoala Bidang Paiak Daerah alas nama Kepala DISPENDA menerima Sttral

Permohonan Penundaan Pembayaran dari wajib pajak dan selaniulnya di

disoosisi ke Seksi Penetapan dan Penagihan den di catat dalam Euku Register

Permohonan Penundaan Pembayaran:

b Setelah itu dilakukan penelitian untuk dijadikan bahan dalam pemb€rian

keputusan persetujuan/penolakan penundaan pembayaran oleh Kepala

DISPENDA;

c. Seksi Penetapan dan Penagihan menyampaikan hasil penelitian dan sural

permohonan penundaan kepada Kepala DISPENDA untuk mendapatkan

keputusan.

d Apahila Kepala DI.SPFNDA tir'tak mcnyelriUi permohonan lersebt,l Seksi

Penetapan dan Penagihan membual Surat Pemberitahuan Penolakan

Penundaan Pembayaran. Surat pemberitahuan dibuat 2 (dua) rangkap dengan

distribusi asli diserahkan kepada wajib pajak dan tembusan sebagai arsip.

e. Apabila Kepala DISPENDA menyetujui permohonan tersebul. Seksi PenetaDan

dan Penagihan membuat surat persetujuan penundaan pembayaran dan

dimintakan tandatangan kepada Kepala OISPENDA . Selaniutnva dicatat dalam

Daftar Persetujuan Penundaan Pembayaran.

Surat persetuluan drbuat 2 (dual rengkep denoan distribus, asli untuk waitb

pajak dan satu tembusan uniuk arsip.

Daftar Persetuiuan Penundaan Pembayaran dibuat 3 (tiga) rangkap dengan

distribusi untuk Seksi Verifikasi dan Validasi,Seksi Penetapan dan
Penagihan serta satu tembusan untuk arsip.
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i. seksi Peneiapan cJan Penagiharr rnenyerahkan surat Fersetujuatt l'ettutldaart

Pembayaran/SuratPembentahuanPeno|akanPenundaanPembayarankepada

Vy'P dan Daftar Persetujuatl Pcttu-t rdaatr kepada pihak-pilrak yarlg ter kart'

4) Formulir dan Daftar/Buku Yang Digunakan

a. surat Petntohurran Pettutldaatt PettrLrayaratt'

b. Surat Persetujuan PenundaanPembayaran;

c. Surat Peniberitahuart Penolakan Penurrdaan Perrrbayaran,

d. Buku Register Permohonan Penundaan Pembayaran:

e Daftar Persetuiuan Penundaan Pernbayaran
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E. PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Kegiatan pembukuan dan pelaporan merupakan fungsi penting dalam p€ngendalian

system dan prosedur ini. Pembuku?n dan pelaporan dapat digunakan sebagai bahan

untuk perencanaan dan pengendalian fungsi-fungsi lain agar berjalan sesuai dengan

ketentuan. Kegiatan ini terdiri dari tiga sub kegiatan sebagainrana diuraikati betiktri ini.

1. Kegiatan Pembukuan Penetapan

i ) Pengertian

Sistem dan prosedur ini menjelaskan mengenai kegiatan yang harus dilakukan

. dalam merrtbukukan atau lnencatai peneiapan pajak daerah berdasarkan

dokumen penetapan yang ada.

2) Pihak Terkait

Pihak-pihak yang tedibat dalam pelaksanaan system dan prosedur ini, antara lain:

a. Seksi Pelretapatl dan Pullagiilat I

b. Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Jt rtu>cuul

a. Berdasarkan Daftar SPTPD WP Se/f Assessmenl, Daftar SKPD, Daftar SKPDKB'

Daftar SKPDKET, Daftar SKFDi',|, Daftar SKPD, Daftar STFD,Seksr Ferttiafiatatr

dan Pendataan mencatat data pajak ke dalam Buku Jenis Pajak masing-masing

pada kolorir penetapan yang tersediJ,

b BerdasarkansKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB' danSTPD'Seksi

Pendattaran dan Pendataan mencatai daia paiak kedalam Buku 'f,/a;ib Paiak

sesuai dengan NPWPD dari WP masing'masing pada kolom penetapan yang

c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan mengarsipkan seluruh dokumen yang telah

..;^^r^r ,.^^^-^ M^mh^. ^^rncr uiut filc.e,esrqr ue,,!,q' r

4) Formulir dan Daftar/Buku Yang Di gunakan

Formulir dan daftarlbuku vang digunakan

prosedur ini antara ain:

a SKPD

b. SKPDN

: at(D!'lKR

d. STPDKBT

C, STPD
43
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I. SATULE

g. Daftar SPTPD WPSe/f Assessment

ir. Daltar Surat Ketetaparr

i. Buku Jenis Pajak
i D,,12,, lAlDr, uul\u lll

5) Bagan Alur
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2- Kegiatan Pembukuan Penerirnaan

1) Pengertian

Sistem cjan prosedur ini menjelaskan mengenai kegiatan yang hatus diiakukan

dalam membukukan atau mencatat penyetoran pajak daerah b€rdasarkan

dukurrlcrl pcrlyelurar I yarrg ada.

,\ Pih.l,-h;h2L vannTori.a

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini,antara laan:

. a. Seksi Verifikasi tiarrValidasi,

b. Seksi Penetapan dan Penagihan.

3) Frusetiur

a. Seksi Verifikasi dan Validasi mencatat realisasi penyetoran pajak daerah

kedaiarn Buku ietris Fa.jak t l rasir tg-rr rasil rg pada Kuiotlt Fetryetulall yallg

tersedia atas dasar:

('i) 6uku Fvt] rLr.rr Itu Pyriuriri r.rar r SejYriis,

(2) Daftar Bukti Pemindah bukuan-

b. Seianji.itnya berdasaikan SSPD dan Siikii Perr-'ii-,dah bui\uJn yafig ieiai'

disahkan oleh Seksi Verifikasi dan

'"'aiidasi mencaiat ke dalam Suku '"^JP sesuai denEan t'lP"l"TD dari '/'/P

masing-masing pada kolom Penyetoran yang tersedia:

c Lnengar3ip /menr-impan selui'uh dokumen yang telah dicatat dengan memb€ri

nomor unjt file.

4) Furrlrulir darrDaftari8ukuYatrgDigurrakatt

Formulir dan dafta /buku yang di gunakan dalam pelaksanaan system dan

urosedut it ti atttara iaitt.

a. Surat Setoran Pajak Daerah/SSPD

u ouAU TUlt lludll uu^udl l

c. Buku Pembantu Penerimaan Sejenis

d Daftar Bukti Pemindah bttkuan

{f
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3. Kegiatan Pelaporan

1 ) Pengertian

Sistem dan prosedur ini menjelaskan mengenai kegiatan pelaporan yang Harus dilakukan

atas pembukuan ketetapan paiak daerah dan penyetoran pajak daerah oleh wajib pa.tak

berdasarkan dokumen yang ada

2) Pihak-pihakYangTerkait

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan system dan prosedur ini antara lain:

a. Seksi Vetifikasi darr Vairdasi,

b'. Seksi Penetapan dan Penagihdh

c. Kepaia DISPENDiT,

3) Prosedur

a. Seksi Veiifikasi dari Vairdasi rircrniJua'r. Daftar Pvrreiapati, Feltctitrtaart datt

Tunggakan perjenis Pajak Daerah atas dasar Buku Jenis Pajak yang telah

'jijumiahkan daii koiom PeneuF,3r,,jaf' koion-, Penveiorannva;

b. Selanjutnya Seksi Verifikasi dan Validasi membuat Daftar Tunggakan per WP atas

dasar Suku !^"'P yang ielah dijiimiahkan daii i":oioii' Peneiapan ian koiom

Penyetorannya:

n^c^- ft^^^.^^^- |-r^-^':-^^_ r{en !-: ---_'-_uq',q, , eneiapan, l ciieiiliidd" '.rorr 'ljiiljVo^dir Ptt'jE'r'5 | dJo^ L'dErd"

dan Daftar Tunggakan per WP ,Seksi Verifikasi dan Validasi membuat Laporan

Rcalistsi Pcncrirnaan Pajak Dacrah Lapcran dibuat 4 (clnpat) r.ngkap,

d. Menyampaikan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah kepada Kepala

ntSPFt JDA untllk diotot'iscii /dit:n..{ct?ngxni:

e. seksi Verifikasi dan validasi mendistribusikan Laporan Realisasi Penerimaan

PenCap?t"n De--I3h bes-'d:l l):?f.+3!' Pene.t:p3n Pen-'rir:r::n d"n -!-llngg::k:?n p*'rjenic

Pajak serta Daftar Tunggakan per WP kepada:

(1 ) Seksi Ferteiaparr rj a tt Perragiltart,

(2) Kasubag Keuangan dan Aset

(Jl /\r 5rp.



L Petugas pada Seksi Verifikasi dan Vaiidasi nrerrtbuat Daftar Realisasi Setorarr Masa

pada akhir periode masa atas dasar Buku WP yang telah dijumlah pada akhir

peliode. Daftar ini dibuat rangkap 3 (dua) dengan distribtrsi urrtuk Kasubag

Keuangan dan Aset serta Seksi Penetapan dan Penagihan,

Mengajukan Dafiar Reaiisasi Seioian iviasa (seif assessnrci;$ kepada Kepaia

Bidang Pajak Daerah untuk ditandatangani dan disahkan;

MendistribusikanDaftar Realisas Seioran tvlasa(Se/fAssessrnenf) kepada Seksi

Penetapanda n Penagihan serta satu tembusan sebagai arsip.

4) 
.Forrrrulir 

dan Daftar Buku yarrg Digulrakarr

Formulir dan daftar /buku yang digunakan dalam pelaksanaan system dan prosedur ini

alrlata lailt.

a. Formulir Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah

b. Daftar Petretapatt,Fetretiniaatt darrTurrggakan peljerris

c. Daftar Tunggakan per WP

d. Daftar Reaiisasi Setoran Masa

e. Buku Jenis Pajak

f. Buku WP

.{o
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r. f\trE'EI(A i AIt L'Aft ISAn|IJIn|U

Keberatan merupakan suatu cara yang dilakukan oleh Wajib Pajak apabila merasa

| . . . . . , - - . . ! | i . | . , |, l, . - | , . r . . . . - . , .KuialillrtluaK PUas dias sljaiu Keietijl,iiiii ijijjiiK yiiii9 UiKCi:aKall

kepadanya.Sedangkan Apabila Wajib Pajak tidak atau belum puas dengan

kepulusar'r yang dibcrikan atJS i.ubciatar), 'fJajib Paj,rkliapat rttcrtg.rjuirarr barrditrg

kepada Pengadilan Pajak s€suai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Kegiatan Penyelesaian Keberatan

1) Pengertian
. -:. ._
Sistem dan prosedur ini menjelaskan proses penyelesaian keberatan yang diajukan

oleh wajib pajak atas ketetapan pajak daerah yang terutang. Keberatan di ajukan

secara tertulis dalam bahas alndonesia dengan disertai alasan-alasan yang

jelas KelEratan hxrtrs cli ajukan cJalam.iangka wakltr paling l2m6 1l (tiga) btrlan se,jak

angga surat ketetapan, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa iangka waKu

itu tidak dapa dipenuhi karena keadaan dilu€r kekuasaannya Keberatan dapat

diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang distujui

wajib paiak.

2) Pihak-pihak Yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan system dan prosedur ini antara lain:

a. Wajib Pajak;

b. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;

u. Seksi Perretapan dan Penagihan;

d. Kepala DISPENDA;

e oupdu.
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3)

a.

Prosedul

Seksi Penetapan menerima Surat Permohonan Keberatan dari WP dan

mencatatnya ke dalam Buku Register-Surat Permohonan Keberatan;

Setelah itu, Seksi Penetapan meneliti kelengkapan permohonan keberatan WP'dan

diiakukan penelitian kembali, kemud;an dibuai Laporan I'iasi Peneiiiian;

seksi Penetapan menyampaikan Laporan Hasil Penelitian dengan dilampiri surat

permohonan keberatan kepadaKepala DISPENDA untuk diieliti dan

dipertimbangkan apakah permohonan keberatan dapat diterima atau ditolak;

Setelah mendapat pertimbangan dai'i K€pala DISPENDA, be*as keberaian UJP

disertai pertimbangan Kepala DISP^FNDA kepada Bupati untuk mendapatkan

kcpL'tusan terhadap kcberatan yang di ajukan oleh WP terscbut

Bupati dalam jangka waKu paling lama 1 2(duabelas) bulan se,iak tanggal surat

keberatan diterima,harusmemberi keputus?n atas keberatan y?ng Cisjtik3n

Keoutusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,

menolak atau menambah besamya pajak yang terutang Apabila jangka waktu 12

(duabelas) bulan telah lewat dan Bupati tidak memberi keputusan, keb€ratan yang

diajukan tersebut dianggap di kabulF.an;

Apabila permohonan keberatan tidak di setujui, seksi Pendaffaran dan Pendataan

membuat Surat Keputusan Penolakan Keberatan. Sedangkan apabila di setujui

Seksi Pendaftaran dan Pendataan membuat Surat Keputusan Keberatan,

Kedrra Surat Keprrltrsan leJsebt di tandaiangani oleh BtDati atarr pe,iabat yang

ditunjuk, Surat Keputu-n Penolakan Keberatan dibuat rangkap 2 (dua) yaitu asli

untuk WP den arsip sedangkan Suret Keputusan Keberalan dibuat rangkap 3(ti9a)

yaitu asli untuk WP, satu untuk arsip dan satu tembusan untuk Seksi Penetapan

dan Penagihan:

o.

cl



g. Betdasarkart Sulat Kel.rutusart Keberatan tjicatat dalarn tsuku Registel Surat Keputusari

Keberatan. Selanjutnya Seksi Pendaftaran dan Pendataan mendistribuskan Surat Keputusan,

.l5ll l\gp.lud vVr U.lll tulllUUS.lll 
^trpdu.i 

pllld^ ydllg tclAdll

4) Formulir dan Daftar/Buku yang Di gunakan

Formulir dan daffar/buku yang di gunakan dalam pelaksanaan system dan prosedur ini antara

lain;

a. Laporan Hasil Penelitian Kembali (DPD-25);

b. Surat Keputusan Penolakan Keberatan (DPD-28);

c. SuratKeputusanKebratan(DPD{7L

d SKPDLB(DPD-10r),

e. Buku Register Surat Permohona Keberatan (BK-25);

f. Buku Register Surat Keputusan Kebei3t3n (BK-2C).



5) BaganAlur
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2. Kegiatan Banding

Wajib Pajak dapat m enga.jukan permohonan bandin hanya kepada Pengadilan

HalaK lefnagaP 
^ePultrsaH 

t ll9llgtl ldr 
^sucl 

<ltdl ll ly4 ydr rg urtsrdP^dr I

olehBupati.Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasal ndonesia

dengan atas an yang jelas dalam jangka waktu 3(iiga) bulan seja keputusan diieilme

an di lampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.Pengaiuan banding

mcnangguhkan kev;ajiban mcmbayar pajak sampai dcngan scbulan sejak tanggal

penerbitan putusan banding.

Jika pengajuan kebeGtan atsu banding dikabulkan sebagian atau selu!'uhnya,

,. kelebihan pembayaran paja di kenbalikan dengan ditambah imbalan bunga 2%

perbulan untuk paling larna 24 (duapuluhempat) bulan yang di hitung sejak bulan

pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

Dalanr hal keberalarr tji toiak atau di kabulkarr sebagiarr, walib pajak di ketrakart

sanksi administrative berupa denda sebesar 500,6 dari jumlah paiak berdasarkan

keputusan keberaiarr di kurang dcngan pajaii yarrg ieiah di iiayar sebelunl

mengajukan keberatan, kecuali wajib pajak mengajukan banding'

Dalam hal pernrohonan banding ditolali aiau dikabuiiiarl sebag;an wajii: pajaii rJi

kenai sanksi administrative berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak

berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembsyaran pajak yang telah d

dibayar sebelum mengajukan keberatan.

G.PENAGIHAN

Penagihan paiak dilakukan apabila sampai betas waKu yang ditentukan WP belum

melakukan kewajtbannya. Pfoses Penagihan d3i3m sidui adminisirasi pajak meliputi

beberapa kegiatan yaitu: p€nagihan dengan surat teguran, penagihan dengan

surat paksa, penagihan dengan surat perintah melaksanakan p€niltaan yanE di

lanjutkan dengan pengumuman dan pelaksanaan lelang atau pencabutan penyttaan

danpengumuman|e|angbi|a$JPb€ritikadbaikdanme|aksanakanke''Yajibannya

yang tertunda. Kegiatan penagihan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yang

diuraikan lebih lanjul di ba!'/ah lni



1. Kegiatan Penagihan dengan Surat Teguran

1) Pengertian

Sisterl clari proserJur irr irr,,:rrjeiaskarr iarigkalr-iar rgkali yang di iakukdr) cjalaut

rangka melakukan penagihan kepada wajib paiak atas ketetapan pajak daerah yang

.sudah 
jatuh tempo tetapi beium ada pembsysisn.

)\ Pihak Tc.*aii

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan system dan prosedur ini antara lain:

a Wajib Pajak; .:. _
b. Bidang Pajak Daerah - Seksi Penetapan dan Penagihan;

c. Juru Sita;

d. Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);

e. Sub Bagian KeuanEan dan Aset;

f. Bupati.

Berdasarkan tunggakan per WP, Seksi Penetapan dan Penagihan melakukan

pengolahan data \Jajib Pajak yang telah 7 (tujuh) han setelah batas 
""'aktu 

jatuh

tempo pembayaran tapi belum ada p€mbayaran dan membual Surat Teguran-

C',.'t Td"?-h .lih,,.t.r^^1,.. 4i^. l.l6n^r^ dictrihr rqi
""""y"'l' \"V" /\""vvri

(1) Asli untuk Wajib Pajak;

(2) Satu tembusan untuk Sub Bagian Keuangan dan Aset:

(3) Arsip.

^ Rr.r1^<^rk^^ Srrrat Tc.rrrrad Saksi pFnplaoan dan Peaaoihan mencatal dalam

Daftar Surat Teguran /Sural Paksa;

b Selanjt(nya Stt.a! Tegr-lran clisamf''aikan ke Kepala DISPENDA r.tntuk di olorisasi

dan mencatatnya dalam Kartu Kendali;

c Seksi penetapsn clan Penagihan mendistribr-rsikan Srrrei TegtrrAn kepada WP

dan pihak yang terkait.



4) Fr.rrrnulir dan Daftar /Eluku yarrg Digurrakarr

Formulir dan dafiar /buku yang di gunakan dalam pelaksanaah system dan prosedur

ilri arrtara lairr.

a. Surat Teguran

b. Daflar Surat Ketetapan

c. Buku Penerimaan danPenyetoran

d. BukuRegister SK Keberatan

e. Oaftar Surat Teguran/ Surat Paksa

f Buku KenCeli
\:
5) Bagan Alur
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2. Kegiatan Petragihatr Dettgalr Surat Faksa

1) Pengertian

Sistem dan prosedur ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan untuk

melakukan penagihan u{ang paiak dan biaya penagihan Paiak' !'epada wa.iib pajak"

2) Pihak-fhak yangTerkait

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan syslem dan prosedur ini antara lain:

. a. Seksi PenetaPan dan Pe.nagihan;

b. Keoala DISPENDA;

c. t#ajib Pajak:

d. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

3) Prosedur

a. Berdasarkan Daftar Surat Tegurarvsurat Paksa, Seksi Penetapan dan Penagihan

rtlc|akukatrpettgoia|rilrrdatauntukV.jFyangseteialriewalwaktu2i(duapuiuhsatu)

hari setelah tanggal Surat Teguran belum menyetor Paiak terutangnya dan di

|anjutkandenganpenibuaiansuiaiPaksa,suraiPaksau,ibuatiangkap3(iiga)

dengan distribusi:

(1) Asli untuk Waiib Pajak;

(2) Satu tembusan untuk Sub Bagian Keuangan dan Aset;

(3) Arsip

b. Berdasarkan surat Paksa, seksi Penetapan dan Penagihan mencatat dalam

Daftar Surat Tcguran lsurat Paksa;

c. Selaniutnya Surat Paksa di sampaikan ke Kepala DISPENDA untuk di otorisasi dan

mencstatnya dalam Kartu Kendali;

d. Seksi Penetapan dan Penagihan mendistribusikan Surat Paksa kepada WP dan

pihak yang terk"if Penye!'"han Srr!'"1 Paksa kep:rla t'^/P y3ng he'-sengklrtan '-nelalui

Juru Sita Paiak.

4) Forrrrulil darrDaftariBuku yarrg Digultakalt

Formulir dan daftar /buku yang di gunakan dalam pelaksanaan system dan prosedur

it ti at ttara lairt.

a. Surat Paksa

I



b. Laporan Pelaksanaan Surat Paksa

c. Buku Pembantu Penerimaan Sejenis

d. Daftar Surat Teguran/Surat Paksa

5) Bagan Alur
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3. Kegiatan Penagilran dengan Sutat Porintah &lelsksatrakan Perlyitaatr

1 ) Pengertian

Sistem dan prosedur ini menjelaskan mengenai langkah-langkah yang harus

dilakukan untuk melakukan penagihan dengan menerbitlan surat peintah

melaksanakan penyitaan. Hal ini di lakukan apabila utang pajak tidak dilunasi

Penslggr.rng Pajak dalam jangka waktu 2x24 iam setelah diberikan Strral Paksa.

2) Pihak-pihak yangTerkait

Pihak-pihak yang terkait datant p-.itl.s.rna an sistcm 'ian 
proscdur ini atltara ia;n.

a. Seksi PenetaPan dan Penagihan;

b. Kepala DISPENDA'

c. Juru Sita Paiak;

d. Wajib Pajak.

3) Prosedur

a. B€rdasarkan daftar surat teguran /surat paksa'Seksi Penetapan dan Penagihan

melakukan pengolahan data trnttrk WP yang belum meltrnasi hutang Pajaknya 2 X

24 Jam (duahari) setelah tanggal Surat Paksa dan pembuatan surat perintah

mclaksaneken Pcnyrtaan Penerbilan Surat Pcrintah Melaksanakan Penyitaan

dibuat rangkap 3 (tiga) dengan distribusi:

(1 1 Asli untuk waiib Paiak

(2) Tembusan untukjuru sita Pajak

(3) Arsip

b. Berdasarkan surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, seksi Penetapan dan

Penagihan mencatat dalam Daftar Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan:

c. Selanjutnya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan disampaikan ke Kepala

DISPENDA untuk diotorisesi dan sotelah itu mencatatnya kedalam Kartu Kendali'

d.SeksiPenetapandanPenagihanmendistribusikansuratPerintahMe|aksanakan

Penyitaan Pihak Yang terkait:

e.AtasdasarsuratPenntahMelaksanakanPenyitaan,JurusitaPajakmelaksanakan
penyitaan d€ngan menyegel barang barang milik WP yang boleh disita menurut

Perundangrundangan yang dirinci pada Berita Acara Pelaksanaan Sita;

f Berdasarkan BAP Pelaksanaan Sita ,Juru sita Paiak membuat Laporan Pelaksanaan

OU



Penyitaan dengan diketahui oleh Kepala DISPENDA

4) Formulir dan Daftar /Buku yang Di gunakan

Furnrulir darr daftal /buku yarrg digutrakan dalarn pelaksarraarr systetn dan prosedur

ini antara lain:

d. aur ct Tgr || rtdr r rvrtrtirt\>dt tdt\il rL'ltiirtadt I

b. Berita Acara Pelaksanaan Sita:

L. LCPIJ| dr I rCrct|\sd ddr t rc ytLddtl

d. Daftar Surat Ketetapan

^ E.,r,., rt^-^;-^^-,a--n^^.,^.^.--
r.rc|| rr |;r rYErvr c|| |

f. Euku Kendali

^ n^,i-r C',r.a O^?ih..h ir^l^1,-^^^1,^^ O^^i,i.^^^g. so, ro' I rrrtrradrr.

ol



Dd9dr ri\tul

SEKSI PENETAPAN DAN PENAGIHAN

1)

Kegiatart Pertgurrtutnartdatt Pelaksallaan Lelaltg

Pengertian

Sistem dan prosedur ini menjelaskan langkahJangkah untuk mengumumkan dan

pelaksanaan lelang atas barang yang disita untuk mernbaya!' biaya penagihan Paiak

dan utang pajak.

Pihak-pihak yarrgTerkail

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan system dan prosedur ini antara lain:

oz
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Seksi Penagihan,

Penagihan melakukan pengolahan data dan membuat Surat Permintraan

Peiaksanaan Leiang ijniuk '"^"T yang beium melunasr huiang pajaknya sampal

dengan berakhirnya batal waKu14 (empatbelas) hari sejak tanggal Surat Perintah

Melaksanakan Penyitaan. Surai Perinintaan Pelaksanaan Lelang dibuat iangkap 2

(dua) dengan disiribusi : asli untuk BUPLN/KPKNL dan tembusan untuk arsip;

Sura! Pcrrninlaan Pclak3anaan Lclang disarnpaikan kcpada Kcpala DISPEND^

untuk diotorisasi dan selanjutnya di catat ke dalam Daftar Surat Permintaan

Dal.l'c.^..^ | al.^^'

c. Seksi Penagihan meMistribusikan Surat Permintaan Pelaksanaan Lelang ke

t.

BUPLN/KPKNI ;

Memeriksa hari tanggal dan jam pelelangan yang di setujui oleh Kepala DISPENDA

rtrn Penrn:nan herlrac rranwit>zn \4,9 \,ann akan di lalrnn

Setelah berkas penyitaan WP lengkap dan waktu sudah mendapat persetujuan dari

Kpn.l2 DISPFNrIA fi1enr/2'nn2ikan nedninl22n npna.ra<2r. kcn2.l2 Fla.lan I lrrr<an

Piutang dan Lelang Negara /Kantor Pelayanan Kekayaan.' Negara dan Lelang

(BUPLN/KPKNL):

Berdasarkan Surat Permintaan Pelaksanaan Lelang dan b€rkas penyitaan WP yang

bcrsengkrfan. Bt rPl N/KPKNI mclaksanakan Penoumuman I elang;

BUPLN/KPKNL melaksanakan Lelang sesuai dengan hari, tanggal, dan jam yang

lelah di tentukan

Formulir dan Daftar /Buku yang Di gunakan

Formulir dan daftar/buku yang digurrakarr arrtara lairr.

a. Formulir Surat Permintaan Pelaksanaan Lelang

b. Daftar Surat Pcrintalr lvleiak>ar rakart Pcnyitaarr

c. Dafiar Surat Permintaan Pelaksanaan Lelang

d.

4)
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5) Bagan Alur
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5. Kegiatan Pencabutan Penyitaan dan Pengumuman Lelang

1) Pengertian

Sistem dan prosdur ini mlnjelaskan mengenai langkahJangkah dalam rangka

mencabut kembali lan_okah penagihan dengan p,enyitaan dan oenoumuman

pelelangan karena wajib pajak telah melunasi hutang pajaknya sesudah penerbitan

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sampai dengan sebelum Penoumuman

Lelang.

2) Pihak-pihak yangTer kait

' Pihak-pihak yang terkait dalahr pelaksanaan system dan prosedur ini antara lain:

a. Seksi Penetapan dan Penagihan,

b. Juru SitaPajak,

C. BUPLN/KPKNL.

3) Prosedur

a. Berdasarkan buku pembantu penerinraan perjenis, Seksi Ferretaparr dan

Penagihan mengolah data dan membuat surat pencabutan penyitaan untuk WP

yang telah rrtelunasi hutang pajaknya sesudah petrerbitalr surat perintali

melaksanakan penyitaan sampai dengan sebelum pengumuma lelang. Surat

Pencabutan Penyitaan dibuat rangkap 3 (iiga) dengan distribusi:

(1) Asli untuk wajib pajak

(2) Tembusan untukjuru sita pajak

(3) Arsip

b. Seksi Penagihan menyampaikan surai pencabutan penyilaan kepada Kepala

DISPENDA untuk diotorisasi, selanjutnya dicatat kedalam Daftar Surat
06^^rh' t-^ O6^r,it.-^

c. Setelah dicatat, Seksi Penetapan dan Penagihan mendistribusikan surat

^A^.rhr 
da^ .oF6hr 't \,.it" .cli "6t lr \rr.iih ^)i-V .<-^ a6mh' r..^ r '^t"1, 1"." Q;t-

Pajak dan arsip;

d Berdaserkan t.-o!'nbus:n sr1!'?t i:.--ncat-.u.ian penyits3n .!un: S.rta Ppj2k

melaksanakan pencabutan penyitaan dengan pembuatan Berita Acara

Pencabutan Penyitaan;



e. selarr.jutnya terrrbuat Lapr:ralr Pelaksanaan Pencabutarr Petlyilaalr dellgatl

diketahui oleh Kepala DISPENDA;Seksi Penetapan dan Penagihan melakukan

moniioring penyetoran'vvF sepeiii huiijf a diaias urriirk rrierrgeiahui 'fJP yang telah

melunasi hutang pajaknya sesudah

pengumumanlelangsampaidenEansebelumpelaksanaanieiang;

f. Berdasarkan pengolahan data pada hunrf, Seks iPenetapan dan Penagihan

inembuai surat p€ncabuian pengumuman lelang uniuk WP yang telah melunas'

hutang pajaknya sesudah pengumuman lelang sampai dengan sebelum

p€|aksanaan|c|ang.suratPcncabutanPcngurnu,.'.lanLc|angdibuatrangkap3(tiga)

dengan distribusi: ':. ._

(.r ) Asli untuk BUPLN/KPKNL

(2) Tembusan untuk juru sita Pajak

(3) Arsip

SeksiPenetapan dan Penagihan menyampaikan surat pencabutan pengumuman

lelang kepada Kepala DISPENDA. untrk diotarisasi ,selanj'Jtn)€ dicatat ke dalam

Daffar Surat Pencabutan Pengumuman Lelang dan Kartu Kendali;

Setelahdicatat,seksiPenetapandanPenagihanr.rnendistnbusikansurat

pencabutan tersebut melalui Juru Sita Pajak' yaitu:asli untuk BUPLN/KPKNL dan

tembrrsan t rntttk .rlrn I Sita Pajek .tan arsipi

i. Berdasarkan Surat Pencabutan Pengumuman Le|ang'BUPLNKPKNL membatalkan

pengumuman lelang yang sudah dilakukan

4) Formulir da nDaffar/Buku yang Digunakan

Fonrtulil dan daftal /buku yang digtlllakan r'laiatti peiaksartaatt systeltt tJall ptosedut

ini antara lain:

a. Surat Pencabutan PenYitaan

b. Surat Pencabutan PengumumanLelang

c. Beriia Acara Pelaksenaan Pencabuian Penyitaan

d. Laporan Pelaksanaan Pencabutan Penyitaan

e. Daftar Surat KetetaPan

f. Buku Penenmaan dan Penyetoran

g. Euku Kendali

h

oo



h. Daftar Sura tPetrcabutart Perryitaan

i. Daftar Surat Pencabutan Pengumuman Lelang

5) BaganAlur
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G. Kegiatan Penagihan deligali Sura^t Perin^rah Fenagihan Seketika dan Sekaiigus

1) Pengertian

Sistem dan prosedur ini menjelaskan langkahJangkah dalam melakuka npenagihan

atash trtang pajak yang belum di setor oleh wajib pajak Penagihan seketika dan

sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Juru sita Pajak

kepada Penanggung Paiak tanpa menunggu tanggaf jatuh tempo pembayaran

yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak,masa pajak,dan tahun

paiak.

. penagihan dengan Surat Peqi.ntah Penagihan Seketika dan Sekaligus dilakukan

apabila:

a. penangEung Pajak akan meninggalkan Indonesia untu selama-lamanya atau berniat

untuk itu.

b. penanggung Pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai

dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan ,atau pekerjaan

yang dilakukannya di Indonesia;

c. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan

usahanya,atau menggabungkan usahanya,atau memekarkan usahanya,atau

memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan

perubahan bentuk lainnYa;

d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara,atau

e. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat

tanda-tanda kepailitan.

2) Pihak-pihak yarrg Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan system dan prosedur ini antara lain:

a. Seksi Penetapan dan Penagiltari,

b. Juru Sita Pajak;

c. Wajib Pajak;

d. Sub Bagian Keuangan dan Aset.



3) Prosedur

a. Berdasarkan buku pembantu penerimaan sejenis.Seksi penetapan dan penagihan
melakukan pengolahan data dan membuat surat perintah penagihan Seketika dan
Sekaligus (SPpS&S)untuk Wp yang betum menyetor.sppS dan di buat rangkap
3(liga) dengan distribusi:

('l) Asli untuk waj b pajak;

(2) Tembusan untuk Juru Sita paiak:

(3) Arsip

$ seksi Pene{apan dan penagi}ran menyampaikan surat penntah penagihan Seketika
dan Sekatigus(SppS&S) kepada Kepala DISPFNOA. untuk diotorisasi. selanjrrtnya
dicatat kedaram Daftar surat perintah penagihan seketik adan Sekarigus
(SPPS&S);

c setelah dicatat,Seksi penetapan dan penagihan mendistribusikan surat perintah

Penagihan seketika dan sekarigus (spps&s)tersebut, yaitu .asri untuk wajib pajak

dan tembusan untuk Juru Sita pajak dan arsip;

d. Berdasarkarr ternb'san surat perintah penagihan seketika darr seksiigus
(SPPS&S), Juru Sita Pajak melaksanakan penagihan;

e. Selarrjutrlya tltetttbual laporarr pelaksanaan sural pelirrtah perragihan seketika clarr

sekaligus dengan diketahui oreh Kepara DISPENDA .Laporan dibuat rangkap 3(tiga)
dengan distribusi sebagai berikui.

(1) Seksi Penetapan dan Penagihan;

(2) Sub Bagian Keuangan dan Asei;

(3) Arsip

f. setelah di tarrdatarrgarri Kepala DISPENDA, Jur u sita pajak rrrerrdistr ibusikarr

kepada pihak yang terkait.

4) Fr.rrrrrulir darr Daftar'Buku yarrg Digurrakarr

Formulir dan daftar /buku yang digunakan dalam pelaksanaan system dan prosedur

irri arrtara lain.

a. Surat Perintah Penagihan Sekaligus danSeketika

i.r. Lapur ar r Pelaksariaar r Sural. Pcr ir rtalr Periagihar r Sukctika dan Sekaligus
c. Buku Penerimaan dan Penyetoran;

d. Daftar SPPS & S

I

I



5) Bagan/Alur
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H.PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGUMNGAN KETETAPAN

PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINSTRASI

Kepaia Daerali dapal r r rer r r'r..,eiuikar r SFFT, SKFD, SKPDKts, SKPDKET atau STPD,

SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan /atau

Kesalanan nliung gan ;JIJU t\eriglliurrll PEtrvrdiiJrr ^elclliu.iil 
LEriErriu u.iiur;l

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah atas permohonan Wajib Pajak

drdu  drtr rd ldrrdrdr rr ryo.

Pengertian

Sistent da|l proSedr.rr itii |lierrjuiaskalr iarigkair ia gkalr yalrg Jiiaksarrtrkaii tjaiattl
^:

melakukan pembetulan,pemtiat?tan,pengurangan ketetapan dan

Fertglrapusarr alau pellgulalrgatr sarrksi adttlitts[tasi.

Pihak-pihak yangTerkait

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan systern dan prose'Jut itti atitara lain:

Wajih Pajak;

Seksi Verifikasi dan Validasi,

Kepala DISPENDA;

Seksi Pendaftaran danPendstaan;

Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Prosedur

FungsiKeberatan menerima Surat Permohonan Pembetulan, Pembatalan

,Pengurangan Keteiapan, dan Penghapusan aiau PengurJngan Sanlisi AdminisiiJsi

dari WP dan mencatatnya ke dalam Buku Register Surat Permohonan Pembetulan

,Pembatatan ,Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan 3tau PenEurangan Sanksi

Administrasi:

Meneliti kelengkapan permohonan Pembetulan, Pembatalsn, Pengurangan

Ketetapan,danPenghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi WP' setelah

dilakukan pcnclitian dan bila pcdu dilakukan pemeriksaan, dibua Lapcran Hasil

Penelitian;

Menyampaikan !,aporan Hasit Penelitian kepacta Kepata DlsPEr.lDA (!n!t,k rtiteliti

dan dipertimbangkan untuk ditolak atau diterima.

1.

a.

b.

e.

J.

a.

b
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Apabila permohonan ditolak ,Fungsi Keberatan membuat Surat Keputusan

Penolakan Pembetulan rangkap 4(empat) dengan distribusi :Asli untuk wajib pajak,

tenrbusar) rridsing-nrasirrg ur'rtuk Seksi Pendaflararr dan Pendataatl dan Seksi

Penetapan dan Penagihan ,"n" 
"ra,O,

Apabila perntohonan drterinia ,Fungsi Keberatan n'ienlbu.ji Surat Keputusan

Pembetulan rangkap 4 (empat) dengan distribusi: Asli untuk wajib pajak ,tembusan

masing-masing unluk Seksi Pendafiaran danPendataan dan Seksi Penetapan dan

Penagihan serta arsip.

Menyampaikan Surat Keputusan 
'-ang 

telah disetujui oleh Kepala DISPENDA

kepada Bupati untuk diotorisagi.

f. Setelah surat keputusart diotorisasi, Furrgsi Keberatatt ntettcatat Sutat Keputusatt

Penolakan kedalam Buku Register Surat Keputusan Penolakan Pembetulan dan

mencata tsurat Keputusan Penibeiuian kedalant Buiru Regisier Suiai Kepirtusan

Pembetulan:

e.selsniuinya Surat Kepuiusan d;disiiibusikan kepada il'P dengan iembusan kepada

pihak-pihak yang terkait.

4. Formulir danDattar/Buku yang Digunakan

Formulir dan daftar /buku yang digunakan dalam pelaksanaan system dan prosedur

ini aniara lain:

A. SKPD

b, SKPDN

c. SKPOKB

d. STPDKBT

e. STPD

f. Surat PermohonanPembetulan

g. Laporan Hasi Penelitian;

h. Surat Keputusan Penolakan Pembetulan

i. Surat Keputusan Pembetulan

J SKPDLB

k. Buku Register Surat Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan

Kelet?pan, .|?nP--ngh?p!,!s?n ?1?t rPengu!'?ngan Sinksi Administr'3si

l. Buku Register Surat Keputusan Pembetulan

rn R' 
'L' ' 

Pc.ristp. q' 
'.a! KFn! !r!!s3n Pennlek3n Pe!.nbetlr!3n
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I. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib pajak dapat mengajukan permohonan

pengembalian kepada Bupati, dan Bupati dalanr jangka waktu paling lanra 12

(duabelas) bulan harus memberikan keputusan sejak diterimanya permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran Pajak. Apabila jangka waktul2(duabelas

)bulan telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPOLB

harus diterbitkan dalam jangka waKu paling lama sebulan.

Pengembalian kelebihan pentbayafan pajak clilakukari dalarl jangka rvaktu palirig

lama2 (dua) bulan sejak dittbid<an SKPDLB dan apatita di i takukan tetrih

lama,Bupati memberikan imbalan Bunga sebesar2l'o sebulan atas keterlambatan

pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

1 . Pengerlian

Sistem dan pros€dur ini menjelaskan langkahlangkah yang dilakukan untuk

menangani penrlohona npengenrbaiian kelebihan penrbayaran oieh wajibpajak .dan

penerbitan SKPDLB serta penerbitan SPMKPD sebagai dasar pengembalian

kelebihan pembayaran.

2. Pihak-pihakyangTerkait

Pihak-flhak yang terkait dalam pelaksanaan system dan prosedur ini antara lain:

a.Waiib Paiak:

b. Seksi Pendaiaran danPendataan;

c. Kepala Bidang Pajak Daerah;

d. Bupati:

e. Seksi Penetapan danPenagihan

f. Sub Bagian Keuangan dan Aset;

g. BUD/Kuasa BUD.

I
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3. Prosedur

h

Seksi Pendaftaran dan Pendataan menerima Surat Permohonan Pengembalian

Kelebihan Pembayaran PajaB. Selanjutnya atas surat permohonan tersebut di

lakukan pemeriksaan dan membuat Laporan Pemeriksaan.

Laporan Pemeriksaan di iandaianEani oieh Peiugas dan diminiakan konfirmasi

kepada WP dan apabila telah disetujui WP ikut menandatangani laporan

ocmeriksaan

c. Mencatat data perpajakan ke dalam Kartu Data, selaniutnya diserahkan kepada

petugas yang ntelakukarl periglritur Igart urttuk diiakukarr per rglriturrgarr lrcnetapirrr

'kelebihan pembayaran paibk;- berdasarkan hasil penghitungan tersebut

diperhitungkan dengan I lutang/Tunggakan pajak yang iain dan kenludian dibuat

Nota Perhitungan;

d. Setelah di perhitungkan dengatl hutang Pajak yang lairl lefilyata keiebihat r

pembayaran Pajak kurang/ sama derEan hutang paiak lainnya ters€but maka WP

menerima Bukii Pemindah bukuan, sebagai Buki; Pembsvaran ,'Kompensasi

dengan pajak terhutang dimaksud ,karenanya SKPDLB tidak di terbitkan;

e. Bukti Pemindah bukuan dibuat rangkap 3(tiga) dengan distribusi: asli untuk waiib

pajak,tembusan masing-masing untuk Sub Bagian Keuangan dan Aset dan arsip.

f. Setelah d setujui oleh oleh Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan s€lanjutnya

BuKi Pemindah bukuan di distribusikan kepihak yang terkait.

g. Apabila sctelah diperhitungkan /dikompcnsasikan dcngan tcmyata kclcbiha

pembayaran Paiak temyata lehih besar dibandingkan dengan hutang Pajak, maka

WP akan menerirn? Rtrni Pernindah br,tk!.lan d?n sehagai b'.!Ki pembayaran

/kompensasi dan diterbitkan SKPDLB. SKPDLB dibuat rangkap 3(tiga) dengan

distribusi :asli untuk wajib paiaL,tembusan untuk Seksi Penetapan dan Penagihan

serta satu tembusan untuk arsip.

Seksi Pendaftaran dan Pendataa nmenya'-npaikan SKPDLB ke Kepala Bidang

Pajak Daerah untuk diotorisasi atas nama Bupati selanjutnya di distribusikan

kepada pihak yang lerkait

Selanjutnya berdasarkan SKPDLB diproses penerbitan SPMKPD. SPMKPD di buat

rangkap 3(tiga) dengen distrihrsi tsli trnttrk BtJD/KuasaBtJD selt, lemh,san t,ntuk

Keoala DlSPENOa,dan satu tembusan untuk arsip.

n.
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j. SPMKPD selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk diotorisasi untuk kemudian
didistribusikan kepada pihak-pihak yang terkait;

k BUD/Kuasa BUD,ber dasar kar r spfurKpD ,lerlproses perrerbitarr sp2D urr.uk

mengembalikan Kerebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak. sp2D buat
set(urang-kurangnya rangkap4(enlpat)dengan disiribrrsi sebagai betikiJi.

1) Asli unluk wajib pajak;

2) Terabusan nrasing-rrrasirrg urrtuk Elank tenrpat rrerryirlrpan kas daerarr dan Sub
Bagian Keuangan dan Aset;

3) Arsip.

..l setelah sP2D ditandatangafl ,BUD /KuasaBUD mendistribusikan kepada pihak-

pihak yanE terkait.

4. Formulir dan Dafta r/Buku yang Di gunakan

Formulir dan daftar/ buku yang digunakan dalam pelaksanaan system dan prosedur ini

anlara lain:

a. sur a[ Per'nrohorra rrPengenrbaliarr Kelebiharr Fcrnbayararr pajak Daer ah
(SPPKPPD);

b. SKPDLB;

c. SPMKPD:

d. Bukti Pemindah bukuan;

e. Dafta rsurat Ketetapan;

f. Daftar SPMKPD.
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BUPATI WAJIB PAJAK
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