PTRATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR

1

TAIIUN 2012

TENTANG

PAJAK DAERATI
DEITGAII RAHMAT T{'I{AN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MATUKU UTARA'

Menimbang

Mengingat

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 95 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OA9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu
membentuk Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara

:

1.

2.

3.

tentang Pajak Daerahl
Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 pasal 18;
Undang Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan

Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan l,embaran Negara
Republik Irrdonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang
Nomor 12 Tahun 2OO8;

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintaharr Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
1

dan
28 Tahun 2OOg tentang Pajak
Nomor
Unclang
Undang Negara Republik Indonesia
(Lembaran
nt"t"h
Retribusi
Tambahan Lembaran Negara

5.

Tahun 2oog Nornor L3a,

50a9);
Republik Indonesia Nomor

6.

1

tentang
- Undangan (l'embaran
peraturan
Perundang
Pembentukan
Nomor 82'
2Ol1
Tahun
Indonesia
Negara Republik
Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor

12 Tahun

20

1

Tambahan Lembaran
Nomor 5233);

7.

38 Tahun 2OO7 tentang
Nomor
Pemerintah
Peraturan
Antara Pemerintah'
Pembangian Urusan Pemerintahan
dan Pemerintahan Daerah
Provinsi
Daerah
Pemerintahan
Negara Repubiik Indonesia
Kabupate nlKota (Lembaran
g2, Tambahan Lembaran Negara
Nomor
2oo7
Tahun

4737)''
RePublik Indonesia Nomor
tentang Tata
Nomo r 69 Tdnun 2O1O
Pemerintah
8. Peraturan
Insentif Pemungutan
Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Daerah;
Pajak Daerah dan Retribusi
tentang Jenis
g. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Penetapan
Berdasarkan
Pajak Daerah Yang Dipungut
Sendiri Oleh Wajib Pajak;
Kepala Daerah Atau Dibayar
Negeri Nomor 973-909 Tahun
Dalam
Nlenteri
10. Keputusan
Rancangan Peraturan Daerah

2011 tentang Evaluasi

Pajak Daerah'
Propinsi Maluku Utara tentang

BERSAMA
DENGAN PERSETUJUAN

DEWANPERWAKILANRAI(YATDAERAHPRovINsIMALUKUUTARA
dan
GUBERNUR MATUKU UTARA
MEMUTUSI{AN :

Menetapkan:PERATURANDAERAIIPRovINsIMALUKUUTARA
DAERATT
TENTANG PA"IAK

BAB

I

KETENTUAN UMUM

Pasal

1

ini yang dimaksud dengan
Dalam Peraturan Daerah
Utara'
l, Daerah adalah Provinsi Maluku

2.

:

Gubernur Maluku Utara
Pemerintah daerah adalah
sebagai unsur

Utara
Daerah Prrrvinsi Maluku
Utara'
Maluku
nemerintahan daerah Provinsi

dan

Perangkat
penYelenggara

Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Maiuku utara selanjutnya
disebut DpRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Maluku
Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi
Maluku Utara.
4. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara'
perpajakan
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi
6. Dinas adalah Dinas

c.

Maluku Utara.
wajib
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya di sebut pajak, adalah kontribusi
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'
8. Badan adalah sekumpulan orerng dan/modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama dan dalam bentuk
apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, pesekutuan'
perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau

::4

lt

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
infestasi kolektif dan bentuk usaha tetap'
Pajak
9. Pajak Kend.araan Bermo tor yang selanjutnya disebut PKB adalah
atas Kepemilikan danf atau Penguasaan Kendaraan Bermotor.
10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan di
gerakkan oleh peral atan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang
berfungsi untuk mengubah suatu sumber energi tertentu menjadi tenaga
gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alalt-alat berat
dan besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan
tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang

I

l=

dioperasikan di air.
BBNKB
11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat
adalah pajak atas Penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai
aklbat peqanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang
terjadi karena jual beli, tukar m.enukar, hibah, warisan, atau pemasukan
kedalam Badan Usaha'

yang di
12. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor
i
1,
H1
11i

h

pergunakan untuk pelayanan angkutan umum penumpang maupun
bararrg yang di pungUt bayaran d.engan menggunakan Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor plat dasar kuning serta huruf dan angka hitam'

13.KendaraanBermotorPribadiadalahsetiapkendaraanbermotoryang
badan yang di gunakan untuk
dimiliki/dikuasai baik orang pribacli atau
kepentingan Pribadi atau badan'
hukum antara orang pribadi atau badan
14. Kepemilikan adalah hubungan

d.engankend"araanbermotoryangnamanyatercantumdidalambukti

kepemilikanataudokumenyangsahtermasukBukuPemilikan
Kendaraan Bermotor'

15.Penguasaanadalahpenggunaandan/ataupenguasaanfisikkendaraan
dengan bukti penguasaan yang
bermotor oleh orang pribadi atau badan
yang berlaku'
sah menurut ketentuan perundang-undangan
adalah pengalihan hak milik kendaraan
16, Penyerahan Kendaraan Berrnotor

bermotorsebagaiakibatperjanjianduapihakatauperbuatansepihak

ataukeadaanyangterjadikarenajualbeli,tukarmenukar,hibah'
kedalam
atau pemasukan
termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan,

badan usaha.
yang selanjutnya disingkat NJKB adalah
17. Nilai Jual Kendaraan Bermotor
yang diperoleh berdasarkan harga

,l

Nilai Jual Kendaraan Bermgtor
pasaranrrmumsebagaimanatercantumdalamTabelNilaiJual

Kendaraan Bermotor Yang berlaku'
Bermotor yang selanjutnYa disingkat
18. Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan

PBBKB adaiah Pajak atas

Bermotor'
or ad'alah semua Jenis Bahan Bakar cair
19. Bahan Bakar Kendaraan Bermot
bermotor'
atau gas yang digunakan untuk kendaraan

20.PenyediaBahanBakarKendaraanBermotoradalahprodrrsendan/atau
importirbahanbakar,baikuntrrkdijualmaupundigunakansendiri'
yang berdasarkan Ketentuan Peraturan
21. Pemungut Pajak adalah Badan

Perundang-undanganPer.pajakanDaerahdiperintahkanuntuk
pajak tertentu'
melakukan pemungutan atau pemotongan

22.PajakAirPermukaanadalahPajakatasPengambilandanatau
Pemanfaatan Air Permukaan'

23,AirPermukaa-nadalahsemuaairyangterdapatpadapermukaantanah,
tidaktermasukairlanrt,baikyangberadad,ilautma\rpundidarat.
atas cukai Rokok yang di pungut oleh
24. Pajak Rokok adalah Pungutan
Pemerintah.
cerutu, dan rokok daun'
25. Rokok adaiah semua jenis sigaret,

26.SubjekPajakad.alahorangpribad'iataubad.anyangd.apatdikenakan
pajak-

2T,WajibPajakad,alahorangpribadiataubadan,meliputipembayarpajak,
i

t

Pemotongpajak,danpemungutpajak'Yaogmempunyaihakdan
peru'ndangperaturan
kewajiban perpajakan sesuai d'engan ketentuan
undangan PerPajakan daerah'

28.

jangka
Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau
Dasar
waktu lain yang diatur dengan peraturan daerah, YanE menjadi
pajak
bagi wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan
yang terutang.

kalender'
Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (tahun)
tidak sama
kecuali jika wajib Pajak menggunakan Tahun buku yang
dengan tahun kalender'
pada suatu saat'
30. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar
tahun Pajak
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian
perpajakan
Sesuai dengan ketentuan peraturan peru.ndang-undangan

29.

daerah,

dari penghimpunan
31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai

yang terutang
data objek dan subjek pajak, Penentuan besarnya pajak
pengawasan
sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib Pajak serta

,.}:

penyetorannya.

disingkat sPTPD'
32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya

adalahsuratyangolehWajibPajakdigunakanuntuk

pajak,
mendaftarkan/melaporkan objek pajakdan f ala:u bukan objek

penghitungandan/ataupembayaranpajak'danfatauhartadan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.
SKPD' adalah
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
jumlah pokok pajak
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya
yang terutang.

disingkat
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya
besarnya
SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
jumlah pokok pajak, jtrmlah kredit pajak, jumlah kekurangan
jumlah
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan
pajak yang masih harus dibaYar'
yang selanjutnya
35. Surat Ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar tambahan
menetukan
disi.ngkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan'
disingkat sKPDN'
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya
jumlah pokok pajak sama
adalah surat ketetapan pajak yang menetukan
terutang dan
besarnya d.engan jumlah kredit pajak atau pajak tidak
tidak ada kredit Pajak.
selanjutnya disingkat
37. Surat Ketetapan pajak I)aerah Lebih Bayar, yang

3,4.

SKPDLB, adalatr
I

!,

x.

t

H

surat ketetapan pajak yang menetukan jumlah

lebih besar dari
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak
padapajakyangterutangatauseharusnyatidakterutang.

ll3. Surrat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah
bukti pernbayar"an atatr penyetoran pajak yang teka"h dilal<ukan dengan
menggunakan formuiir atau telah dilakukan clengan cara lain ke Kas
Umum Daerah rnelalui tempat pembayaran yang ditunjuh oleh GuirefiILlr.
39. Surat Tagihan Pajak Daerah yarrg selartjutnya clisingkat STPD, adalah
sureit untuk melakukan tagihan pajak clan/atau satlksi adrninistrarif
berupa bunga dan/atau denda.
40.

strrat Keputusan Pernbetulan Adalah surat l<eputusan yang
membetulkan kesalatran tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan
clalarn penerapan ketentuan tertentu cialam peraturan perundangundangan perpajakern daerah yang terdapilt dalarm Surat Pembet'itahuan
pajak Terutang, Surat l(etetapan Pajak l)aerah, Surert Tagihan Pajak
Daerah, Surat Tagihan Perjak l)aerah, Sura.t Keputusan Pembettllan, atau
Surat KePutusan Keberatan.

41.

Surat Keputr-rsan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhad.ap Sr.rrat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
Daerah, atau terhadap pernotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
yang diajukarr oleh Wajib Pajak.

42. Gugatan adalah trpaya Hukurn yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak
atg.u penanggung pajak terhadap pelaksemaan penagihan pajak atau
terhaclap keputusan yarrg clapat diajukan gugatan berdasakan ketentuan

peraturan perunclang-unda ngan perpaj akilrr yang berla"ku.
43. Bandilg aclalah Lrpaya Hukum yang dapat dilakukan oleh Waji Pajal<

atau penanggung pajak terhadap suatu keputusarl yang dapat diajukan

bancling, berdasakan ketentuan peraturan

pen-rndang-undangan

perpajakan yang berlaku.

aclaiah putusan Baclan Peradilan pajak atas banding
terhadap Surat keputusan Keberatarr yang diajukan oleh Wajib Pajak.
45. Surat Paksa aclalah Surat Perintah Membayar Utang Pajak dan Biaya

44. putusan Banding

Penagihan Pajak.

suatu proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk mengumpulkan data dan inlbrrnasi keuangan yang

46. pernbukuan a<lalah

meliputi harta, kewajiban modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah
harga perolehan clan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan
me

nyusun lapran keuangan berupa neraca dan laporan iaba rugi untuk

4\.Pemeriksaanadalahserangkaiankegiatanmenghimpundanmengolah
dilaksanakan secara objektif dan
d.ata, keterang an, d.anfatau bukti yang
untuk menguji
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan
daerah danlatau untuk
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
peraturan
tujuan lain dalam rangka nrelaksanakan ketentuan
perundang-undangan perpajakandaerah'
4g.

penyidikan Tindak pidana

di Biclang perpajakan daerah

adalah

penyidik untuk mencari serta
serangkaian tindakan yang diiakukan oleh
yang dengan bukti itu membuat terang tindak

mengumpulkan bukti

pidanadibidangperpajakandaerahyangterjadisertamenemukan
tersangkanya.

o

Pemerintah Maiuku Utara'
49. Kas umum Daerah adalah Kas Umum Daerah
BAB

II

JENIS PAJAK DAERAH

Pasal 2
Daerah ini terdiri atas
Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan

:

a. Pajak Kendaraan Bermotor'
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor'
d. Pajak Air Permukaan'
e. Pajak Rokok.
BAB

III

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
Bagian Pertama
Nama, Objek dan Subjek Pajak'

Pasal 3
pajak atas kepemilikan
Dengan Nama Pajak Kendaraan Bermotor dipungut
dan/atau Penguasaan kendaraan berrnotor.
Pasal 4

(1)objekPajakKendaraanBermotoraclalahkepemilikandanlatau
penguasaan kendaraan bermotor'

.lerrnasuls dalam pengertian Kendaraan IJermotor sebagaimana dimai<sud
beroda beserta gandengannya'
pada ayat (1) aclalah Kenclareran Bermotor

yangdioperasikandisemuajenisjalandaratclanKendara.anBermotor
yangd,ioperasikarrdiairdenganuktrrankcrtorGTS(LirnaGrossTonnage)
sampai dengan GT 7 ("I\rjuh Gross Tonnage)'

Dikecualikan

dari

Pengertian Kendaraan

Berrnotor

sebagaimana

dirnaksud Pada aYat (2) adalah:
a. Kereta APi;

b.KendaraanE}errnotoryarrgsemata-matacligunarkantrntuk
negara;
Pertahanan dan keamanarl

c.I(enclaraanBermotoryangclimilikicla"n/atatrdik.uasai

keperluan
kedutaau,

asas tirnbal balik dan
konsulat, perwakilan negara asing clerrgan
yang memperoleh fasilitas
lembaga-lernbaga Internasiorial
pembebasan pajak dari pelnerintah'

Pasal 5
(1)

(2)

(3)

SubjekPajakKenclaraanBermotclraclalahorangpribadiataubadanyang
memilikiclan/atauyangmenguasaikerrdaraanbermotor.
WajibPajakKendaraanBerrnotoradalahorangpribadiataubaclarryang
memiliki Kenc{araan Bermotor'
Perpajakannya di wakili oleh
Dalarn hal wajib pajak Bacian, kervajiban
pcngurLts atau kuasa Ilaclan tersebt-tt'

Bagian Kedua
Pajak
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan
Pasal 6

perkalian d'ari 2 (dua) Lrnsur pokok;
(1) Dasar Pengenaan PKB aclalah hasil
a. Nilai.lual Kendaran Bernrot'or; clnn
kerusakan jaian
b. Bobot yang lnencerminkan secara relatif tingkat
Kendaraan
pencemaran lingkungan akibat penggunaan

dan/atau

(2)

Bermotor.
(1) huruf b dinYatakan dalam
Bobot sebagaimana clirnaksud pada ayat
lebih besar clari 1 (satu) dengan
koefisein yang nilainya 1 (satu) atau
pengertian sebagai berikut:

a.

kerusakan jalan danlatau
Koefisien sama dengan I (satu) berarti
Kendaraan Bermotor
pencemaran lingkungan oleh penggunaan
dinnggerp rnasih dalam batas toleransi;

penggunaan Kendaraan
Koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti
toleransi'
Bermotor tersebut dianggap melewati batas
di iuar jalan umum'
Khusus untuk Kend.araan Bermotor yang digunakan
di Air' dasar pengenaan
termasuk Alat Berat dan Besar serta Kendaraan
pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor'
huruf b dihitung berdasarkan
Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

b.

(3)

(4)

faktor-faktor

a.

:

jumlah sumbu/aS, roda,
Tekanan gandar yang d,ibedaxan atas dasar
berat Kendaraan Bermotor;

b.JenisbahanbakarKendaraanBermotoryangdibedakanmenurut

solar,bensin,g&s,iistrik,tenagasurya'ataujenisbahanbakar
lainnYa;

,,

c.

mesin Kendaraan
Jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan cirri-ciri
jenis mesin 2 (dua) tak atau 4
Bermotor yang dibedakan berdasarkan
(emPat) tak, dan isi silinder'

berdasarkan Harga Pasaran
(5) Nilai Jual Kendaraan Bermotor, ditentukan
Umum atas suatu Kendaraan Bermotor;

(6)DalamhaiHargaPasaranUmumsuatukendaraanbermotortidak

sebagian atau seluruh
diketahui, NJKB d.apat ditentukan berd'asarkan
faktor-faktor:

danlatau
a. Harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder

satuan

tenaga Yang sama;

b.PenggunaanKendaraanBermotoruntukumumataupribadi;
c.HargakendaraanbermotordenganmerekKendaraanBermotoryang
sama;

d.HargaKendaraanBermotordengantahunpembuatanKendaraan

f.

Bermotor Yang sama;
Kendaraan Bermotor;
Harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat
Bermotor sejenis;
Harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan

o
b'

HargaKendaraanBermcltorberdasarkandokumenPemberitahuan

e.

Impor Barang (PIB).
Kendaraarr Bermotor sebagaimana dimaksud
pajak
perhitungan
dasar
\7\

padaayat(1)sampaidenganayat(6),ditetapkandenganPeraturan

oleh Menteri Dalam Negeri'
Gubernur berdasarkan tabel yang ditetapkan

Pasal 7
berikut :
(1) Tarif Pajak I(endaraan Bermotor ditetelpkan sebagai
(satu
a. Unttrk kePemilikan Kenclaraan tsermotor pertama sebesar 1,5 %
koma lima Persen);
tarif
b. Untuk kepemilikan Kenclaraeul Bennotor kedua dan setemsnYa,
o/o (iima persen)'
clitetapktl"n sebesar 5
atas nama dan/atau
(2J l{epemilikarr Kendaraan Berrnotor di clasarkan

I

l^

alamat Yang salna.
pernadarn kebakaran'
(3) I(errdar.aan Rermotor angkrltan ufiIum, arnbulans,
kenclaraan rnilik badan sosial, keagilrnaart, Pemeritrtair/TNI/POLRI'
Daerah clitetapkan sebesar 1 %o (satu persen)'
Pernerintarh

berat dern alat-alat
t4) Tarif pajak kendaraan berrnotor alat-alat

beserr

di.tetapkan sebesar O,2 % (nol koma clua persen)'

Pasal 8
temtang dihitung dengan
Besarnya Pokok pajak Kertdaraan Bermotor yang
pasal 7 dengan dasar
cara rnengalikan tarif sebagaimzrna dimaksud dalam
pasal 6'
pengeRaan Pajak sebagain:ana dimaksud dalam
Bagian Ketiga

lllilayahPemungutan,MasaPajakdansaatPajakTerutang
Pasal 9

(1) Pajak Kendaraan l3ermotor yang terutang di pungut

c1i

wilayah daerah

ternpat Kendaraan Bermotor didafterfkan'
bersarrraan dengan
(2\ Pemungutan pajak Kenclaraan Bermotor dilakul<an
penerbitan Surat'landa Nomor Kenda"raan Bermotor'
dari suatu daerah lain'
(3) Apabila terjacli perpindahan Kendaran L3ermotor

makawajibPajakyangbersartgkutanhanrsmemperlihatkanbukti

fiskal antar
pelunasan PKB cli claerah asalnya ben-rpa surat keterangan
I)aerah'
daerah dalam waktu
(4) Untuk Kendaraan Bermotor yang pindah keluar
berakhir'dapat
lebitr dari 3 (tiga ) br-rlan sebelum masa pajaknya
cliberikan restitusi ata,s permohonzrn wajib Pajak'
(tiga), dihitung sejak
(5) Restitusi sebagaimana dimaksucl pacla ayat 3
PKB'
tanggal pindah ciikurangi 3 (tiga) buian pembayaran

l0

(1)

(21

Pasal 10
Masa pajak Kendaraan Bermotor aderlah untuk 12 (dr-rar belas) bulan
berturut-turrrt terhitung mulai saat pendaftaran Kenclaraan Bermotor.
Untuk pajak Kerrclaraan Bermotor yang keildaern kahar (fcrrce majeure),
masa pajaknya ticlak sampai 12 (dua belas) bulan , dapat dilakukan
restitusi atas pajak yan.g suclah dibayar urntuk porsi masa pajak yang
belum dilalui.

(3)

yarrg cli makstrd clengan keaclaarr kahar (force rnajeure) sebagaimana
climaksud pacla aYat (2) adalah:
a. bencana alarn;

kendeu'aan tersebut tidak
beroperasi untr-rk jangka waktu selarta 90 trari'
I(etentuan le6ih lanjut firengenai tata cara pelaksan:ran restitusi di.atur

b. konclisi tertentu yarrg mengakibatkan
(4)

berclasa.rkan Peraturart Gubernur.

Bagian KeemPat
enetapan
Pasal 11
(1) Guberrrur menetapkarr pajak l(endaraa.n Bermotor yang terutang dengan
rnenerbitkan SKPD atau dokumen lairr yang clipersarnakern'
(2) Pajak kenclaraan berrnotor rlibayar sekaligus clirnr-tka.
(3) Bentu}< clan isi SKPD ditetapkaln derrgan Peraturan Gubernur'
Pasal 12

(1) Setiap wajib pajak merr.gisi fcrnnolir pen<laftaretn a.tau bentuk lain yang
dipersamakan;
(21 Formulir sebagairnerna dimaksucl ayat (1), wajib disampaikan paling
larnbat

:

a. 30 (tiga puluh) hari sejak kepemilikan/penyerahan

bagi kendaraan

baru;

b.

Sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak bagi kendaraan
daftar ulang ettau pengesethan surat tanda nomor kendaraan
bermotor;

fiskal/kr,vitansi/surat keterangan
mutasi dari l(epolisian untuk Kendaraan l3errnotor pindah dari luar

c. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
daerah;

d. 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi perubahan spesifikasi teknis atas
Kendaraan Bermotor dalam masa pajak, baik perubahan
bentuk,warna, fungsi rnaupun penggantian mesin;

e.90(Sembilanpuluh)harisejakKendaraanBermotorberadadi
claerah'

Formulirpendaftaransebagaimanadimaksuclayat(1)'memuat:

a.

lengkap; dan
l{errrra rlan alamat

b.Jenis,rnerek,isiselinder/tenagakutla(I{P),tahunpembuatan,
rnesin'
nomor
\r'arna' nomor rangka dan

ApabilatenggangwaktusebagailRanaclirnaksud,ayat(2)hurufeteiah
lewat,rnakaWajibPajakdikenakansanksiyangakanclitetapkanlebih
Gubernur'
lanjut dengan Peraturan
Bentrrkclanisiforrnulirpenciaftaransebagaimanaclirrraksr-rdayat(1),
ditetaPkan oleh Gubernur'

BAB

TV

BERMOTOR
BEA BALIK NAMA KENDARAAN

Baglan Pertama
Pajak
Nama, obJek dan Subjek
Pasal 13
Berntotor
Balik Narna Kenclaraan
Denga.n Nama Bea
Kendaraern Bermotor'
pe nyerahan kepemilikarn

dipungut Pajak atas

Pasal 14
(1)objekBBNI(Raclalalrpenyera}rarrkepernilikanKendaraanBermot,or.
l3err'ot.r aclarah sebagainrana
Kenclaraarr
pe.gertia'
dalam

\2\Termasuk

a AYat (2)'

dimaksud dalam Pasal
(3)DikecualikarrdaripengertianKerrclaraanBerrrrotoradalahsebagaimana
4 Ayart (3)'
climaksud dalarn Pasal

(4)Penguasaanl{errdaraanBermotorrnelebihlT2(duabelas)bulandapat
,r.,

iffJi3:i'ffiffX"itfr,,","r

pada avat (4)
sebagaimana climaksud

tidakterrnasrrkpenguasaanKenclaraanBermotorkarerraperjanjiansewa
pacla
sebagaimana dimaksud
(6)

l::rr"-.,k

Berrnotor
penyerahan Kenclaraan

ayat(1)adalahpemasukanKendaraanBerrntltorclariluarnegeriuntuk
:
di lndonesia' kecuali
<tipakai secara tetap
yang bersarrgkutan;
clleh orang pribacli
send.iri
dipakai
a. Untuk

b. Untuk diPerdagangkan;

!. llH:,ffi:ff'J**,

: :H:"ffi';;;

;;;;;",

raga bertaraf internasional'

dan
dari rv'avah pabean Indonesia;
,+nh ann
kegiatan olah
dan kesiatan
contoh'

penelitian'

12

(7)

berlaku
Pengecualian sebagairnana dimaksud pada ayat (6) huruf c ticiak
apabila seiama 3 (tiga) tahun berturut - turut tidak dikeluarkan kembali
dari wilaYah Pal:ean Indonesia'

Pasal 15
(1)

(21

pribadi
Subjek Pajak Bea Balik Nama Kerrclaraan Bermotor adalah orang
atau Baclan yang menerima Penyerahan Kendaraan l3errnotor'
wajib Pajak tsea Ralik Nama Kenclaraan Bernrotor adeilah orang pribadi
atau Badan yang ntenetima penyerahan Kerrdaraan Berm6tor'
Bagian Kedua

DasarPengenaanrTarifdanCeraPerhittrngan

(1)

(2)

Pasal 16
Dasar Pengenaan Pajak Bea Balik Narna Kerrdaraan Berrnotor adalah
pasal 6'
Nilai Jual Kendaraan Berrnotor sebagaimana clirnal<sud dalam
Dalam hal Nilai Jual Kendaraan Bermotor l)elum tercantum dalam table
yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur menetapkan Nilai

Jual Kendaraan Berrnotor.
(3) Nilai Jual Keudaraan Ilermotor sebagaimana dima'ksud pada ayat
dilaporkan kepada Menteri Daiam Negeri'

(2)

Pasal 17

(1) Tarif Pajak Bea l3alik Nama Kenclaraarr Bennotor ditetapkan sebagai
berikut;

r

a.
b.

Penyerahan pertarna sebesar L5 % (lima belas persen);
Penyerahan keclua dan seterusnya sebesar I % (satu persen)'
unttrk Kendaraern Berurotor alat - alat berat dan alnt - ailat besar

(2) Khusus
yang tidak menggunakan jalan utrnuln, tarif pajak ditetapkan masingmasing sebagai berikut:
a. Penyerahan pertama sebesar 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima
persen);

b.

Penyerahan kedua sebesar 0,075

%o

(nol korna no1 tujuh puluh lima

persen).

Pasal 18

yang terutang
Besarnya Pokok Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
pasal
dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam
dalam pasal 16
17 dengan dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud

Bagian Ketiga
wilayah Pemungutan, Masa Pajak dan saat PaJak Terutang
Pasal 19
(1) Bea Balik Nama Kenclaraem Bermotor yang terutirng dipurrgut di wilayah
<lae rah ternpat Kendaraal t Be rntotor didal terrkan.
(2) pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan LSerrrrotor dilakukan pada saat
pendaftaran.

Pasal 2O
Masa Pajak Bea Raiik Nama l(endaraan Bermotor adalah jangka waktu yang
larna.nya sama clengan jangka waktu sejak penyerahan l(enclaraan Bermotor
pertama/ sebelurnnya ke penyerahan berikutnya.

Pasal 2l

f

pajak terutang mr-rlai berlaku pada tanggal penyerahan Kendal'aall Bermotor
sebagaimana termuat dalam faktur pernbelian.
Bagian KeemPat
Penetapan
Pasal 22
Gubernur menetapkarr Bea Elalik Narna Kendaraurn Berrnotor yang terutang
dengan menerbitkan SKPD atau dol<umen lain yang dipersamakan'

BAB V
PAJAK BAHAN BAI(AR. KENDARAAN BERMOTOR

F

Bagian Pertama
Natna, Objek dan SubJek PaJak
Pasal 23
Dengan nama Pajak Bahan Bakar Kendarnan Berrnotor dipungut pajak atas
pembelian bahan bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atalr dianggap
digunakan untuk Kendaraan Bermotor.
Pasal 24
(1)

(2)

Objek pajak lJahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar
I(endaraan Bermotor yang disertiakan atau dianggap digunakan untuk
Kendaraan Bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk
kendaraan di air;
Bahan bakar l{endaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sem\ta jenis bahan bakar cair atarr gas yang digunakan untrrk
kendaraan bermotor.
1A

Pasal 25

(1) Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Konsumen
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
pribadi atau
(21 Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang
badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor.

Bagian Kedua

DasarPengenaanrTarifdanCaraFerhitungan
Pasal 26
Nilai Jual
Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah
Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan

Bahan
Nilai.

e'
Pasal 27
yo
Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 7,5 (tujuh koma lima persen)'
Pasal 28

yang terutang
Besaran pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
dalam
dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud
pasal 27 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam
pasal26.
Bagian Ketiga
wilayah Pemungutan, Masa Pajak dan saat PaJak Terutang
Pasal 29
Kendaraan Bermotor

dipungut pada lembaga
(1) Pajak Bahan Bakar
penyalur danlatau penyedia bahan bakar Kenclaraan l3ermotor Yang
berarda clalam wilaYah Daerah'

Kenclaraan Bermotor dilakukan oieh
t2\ Pemungutan Pajal< Bahein Ba.kar
Pajak'
Penyedia Bahan Bakar Kenclaraan Bermotor sebelgaj Pemungut
pada
(3) Penyeclia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dinraksud
Kendaraan
aya.t (1) adalah produsen d.an/atau importir Barhan Bakar
Bermotor, baik untuk dijual maupun digunakan sendiri.
Pasal 3O
derrgan 1 (satu)
Masa pajak PBBKB adalah jangka waktu yang lamanya sama
bulan kalender.
l5

Pasal 31

Saat Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terutang adalah pada saat
penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor rnenyerahkan bahan bakar
kendaraan bermotor kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung
bahan bakar.
Pasal 32

Pemungut Pajak Bahan Bakar Kendaran Bermotor wajib melaporkan
hasil penjualan maupun penggunaan Bahan Bakar Kendaran Bermotor
yang disalurkannya dalam masa pajak dengan mengisi SPTPD atau
bentuk lain yang dipersamakan,
(21 SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Gubernur
atau pejabat yang ditunjuk paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan
berikutnya.
(3) Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
(1)

oleh Gubernur.
Pasal 33

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1)
pemungut pajak melakukan penghitungan, penetapan dan pembayaran
pajak.

(2) Tata cara pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendara.an Bermotor lebih
lanjut mengacu pada keterrtuan pemungutan pajak dengan sistem pajak
yang clibayarlcan sendiri.
BA3 VI
PAJAK AIR PERMUI(AAN

Bagian Pertama
Nama, Ohjek dan Subjek Pajak

Pasal 34
Permukaan dipungr.rt pajak atas pengarnbilan

Dengan narna Pajak Air
dan/ atau pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 35

(1) Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan
air permukaan.
(21 Dikecualikan dari objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan
dan/atau pemanfaatan Air Permukaan :
a. Untuk keperluan dasar rumah tangga;
b. Untuk pengairan pertanian dan perikanan raL+ryat;
l1

e.

f.

badan sosial non komersil;
Untuk kePentingan social dan oleh
pelayanan Publik Yang disediakan
Untuk kegiatan Pemerintahan dan
tanpa dipungut biaya;
penagguianga n bahaya kebakaran;
Untuk keperluan peribadatan dan

olehBadanUsahaMilikNegaradanBadanUsahaMilikDaerah,yang
usaha eksploitasi dan
menyelenggarakan
untuk
didirikan
khusus
pemeliharaanpengairansertafilengusahakanairdansumber_sumber
air tanPa memungut biaYa'
Pasal 36

I
I

1

(1)

I
I

SubjekPajakAirPermukaanadalahora'ngpribadiataubadanyangdapat
melakukanpengambilandanlataupemanfaatd'nAirPermukaan.

I
I

+,1
JI\

Q\

WajibPajakAirPermukaanadalahorangpribadiataubadanyang
pemanfaatan Air Permukaan'
melakukan pengambilan dan / atau

i

Dasar

Bagian Kedua
Pengenaan' Tarif dan Cara Perhitungan
Pasal 37

(1)DasarpengenaallPajakAirPermukaanadalahNilaiPerolehanAir
Permukaan.

(2\NilaiPerolehanAirPermukaansebagaimanadimaksudpadaayat(1)
dinyatakandalamrupiahdandihitungdenganmempertimbangkan
sebagai berikut:
sebagian atau seluruh faktor-faktor
a. Jenis sumber air;

b. L.,ol<'a-si sumber air;
air;
c. Tujuan penganrbilan clan/atatr pemanfaatan
d. Volume air yang diambil clan/atau dirnanfaatkan;
e. I(ualitas air;
dan/atau Pemanfaatan air; dan
ternPat
Pengambiian
areal
Luas
f.
yang diakibatkan r:leh pengambilan
lingkungan
kerusakan
'lingkat
g.
dan latatr Pemanfaatan air'

dimaksud Pada

(3)BesarnyaNilaiPeroleharrAirPerrnrrkaansebagaimana
Gubernur'
ayat (1) clitetapkan d'engan Peraturan
Pasal 38

ro % (sepuluh persen)
Tarif pajak Air pernrukaan sebesar

1l

Pasal 39

Besaran pokok Pajak Air Permukaan yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pasal 38 dengan dasar pengenaan
pajak sebagaimana dimaksud pasal 37.
Bagian Ketiga
Wllayah Pemungutan, Masa Pajak dan Saat Pajak terutang
Pasal 40

Pajak Air Pemukaan yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat air
berada.

Pasal 4L
6,,,l

Saat Pajak Air Permukaan yang terutang adalah sejak pengambilan dan/atau

pemanfaatan Air Permukaan.
Pasal 42

Masa pajak pemungutan Pajak Air Fermukaan adalah jangka waktu yang
lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau dalam waktu lain yang
ditetapkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga)
bulan kalender.

Bagian keempat
Penetapan
Pasal 43

Gubernur menetapkan Pajak Ai,r Permukaan ya,ng terutang dengan
menerbitkan SI(PD atau dokumen lain .yang dipersamakan.

BAB

VII

PAJAK ROKOK
Bagian Pertama
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 44
Dengan nama Pajak Rokok dipungut pajak atas konsumsi rokok.
t8

Pasal 45

(1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok'
certttu, dan
(2) Rokok sebagaimana cLimaksud pada ayat (L), meliputi sigaret,
rokok daun.
pada ayat

(3) Dikecualikap dari otrjek Pajak Rokok sebagainrana dimaksud
(1) adalah rol<ok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan
perundang=uhdangan dibidang cukai'
Pasal 46
sarna clerrgan 1 (satu)
Masa Pajak Rokok adalah Jangka Waktu yang larnanya

bulan kalender.
Pasal 47
(1)

(2)

pemtrayaran
Wajib Pajak Rokok melakukan perhitungan' penetapan dan
pajak clengan menggunakan SPTPD;
pada ketentuan
Tata cara pemurrgutan Pajak Rokok lebih ianjut mengacu
dan
Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara Pemurrgutan
Penyetoran Pajak Rokok.
Pasal 48

(1) Subjek Pajak Rokok adalah konsurnen rokok'
produsen dan
(2\ Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok,
Perrgusaha
impor.tir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok
Barang Kena Cukai.

yang

(3) Pajak Rokok clipungut oleh instansi Pemerintah
memungutcukaibeisamaanclengarrpemungutancukairokok.

berwenang

(4)PajakRokokyangdipurrgutcllehir:starrsiPerrrerintalrsebagaimana

claerah provinsi
dimaksud pada ayat (3) disetor ke rekening kas Lrmurrl
secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk'

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif den Cara Perhitungan
Pasal 49

oleh pemerintah
Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan
terhadaP rokok.

t9

Pasal 5O
o/o
Tarif pajak Rokok ditetapkan sebesar IO (septrluh persen) dari cukai rokok.

Fasal 51
Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
tarif pajak sebagaimana clirnnksud pasal 48 dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana climaksud dalam pasal 47'
Pasal 52
Masa Pajak Rokok actalah jarrgka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu)
bulan kalender.
Pasal $3

(1) Wajib Pajak Rokok melakukan per:hitLlngan, pcnctaparn

cJ:rn pcmtrayaratt

pajak dengan mengunakan SPI'PD.
(2) Tata cara pemugutan Pajak Rokok lebitr lanjut mengacu pada ketetrtuan
Peraturan Menteri Keuangan terrtang Tata Cara Pemugutan dan
Peyetoran Pajak Rokok.

BAB VIII
KEWENANGAN PEMUNGUTAN
Fasal 54
(1)

Gubernur rnempunyai ker,venangan pemungutan pajak yang meliputi

pendataan, pendaftaran, penetapan, pembayaran,
(2)

penagihan,

pembukuan, penyetoran, pelaporan, pengawasa.n datl pemeriksaan.
Pelaksanaan kewenangan sebagairnana dimaksud pada. ayat (i),
dilaksanakan oieh Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu yang akan
clitetapkan lebih lanjut oleh Gr-rbernur.

BAB IX
SURAT PEMBERITAHUAN PA"'AK DAERAH

Pasal 55
(1)

(2)

Setiap Wajib Pajak yang besar pajaknya ditetapkan oleh Gubernur, harus
melakukan pendaftaran objek pajr-rk dalarn waktu yang telah clitetapkan.

Setiap Wajib Pajak yang pajaknya ditetapkan serrdiri diharuskan untuk
melaporkan/menyampaikan surat pemberitahuan Pajak Daerah dalam

waktu yang telah ditetapkan.

20

formulir
pendaftaran objek pajak daerah dilakukan dengan mengisi
penclaftaran atau clokumen ledn yang dipersamakan'
srrrPD'
pernberitahuan objek pajak daerah dilakukan dengan merrgisi
diisi dengan jelas,benar
sprpD sebagaimana dinraksud ayat (4) harus
wajib Pajal< atau orang yang tliberi
dan lerrgkap serta clitandertangani oleh

(3)

(4)

(s)

kuasa olehnYa.

SPTPD ditetapkan oleh
Bentuk clan isi Fornrulir Pendaftaran dan

(6)

C-iubernur.

BAB X
PPIYIUNGUTAI{ PAJAI(

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Fasal 56
Pemungutan paja'k tidak clapat diborongkan'

(1)

(2\wajibPajakmembayarPajakyangtenrtangberclasarkansuratketetapan
Pajak'
Pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib
Pasal 57
(1)

(2)

PajakKenclaraanBermotor,BeaBalikNamaKendaraarrBermotordan
berdasarkan
pajak Air permukaan rnenpakan jenis pajak yang d'ipungut
surat ketetaPan Pajak'
me11.pakzrn
pEak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor clan Pajak Rokok

(3)

jenispajakyangdibayarsencliriolehWajibPajak/PemungutPajak.
Berrncltor <lan Pajak Air
Pernungut Pajak Bahan Bakar I(endaraan
Permukaan di tetapkan oleh Gubernur'

(1)

Pasal 58
surat ketetapa'n' ditetapkan
Besarnya pajak terutang yang diclasarkan
oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjttk'

(2)

wajibPajakyangmemenuhikewajibanperpajakanberdasarkan

(3)

TataCarapenerbitan,pengisiandarrpenyampaianSKPD,diaturdan

(1)

Pasal 59
sendiri diperhitungkan' ditetapkan
Besarnya Pajak terutang yang clibayar
pajak'
dan dipotong langsung oleh wajib pajak/pemungut

SKPD'
penetapan Gubernur dibayar dengan rnenggunakan

Gubernur'
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan

21

pajak yarlg terr-rtang tanpa
Pemr-rngut pajak rnelakukan pembayaran
Pajak Daerah'
menggantungkan aclanya Surat Ketetaperrr
perpajakarn sendiri dibaYarr
(3) Wajib Pajak yang rnemenuhi kewajiban
dan SI(PDI(BT'
dengan menggunakan SPIPD' SIff)DKR
penyampaian SPTPD' SKPDKI3 dan
(4) Tata cara penerbitan, perrgisian' clan
SKPDKBT,diaturlebihlanjutderrganPeraturarrGuberrrur.
Pasal 6O
jangka waktu 5 (lima) tahun
(1) Terha<lap Pajak yang dibayar serrdiri clalarrr

sesuclahsaatterut'angnyapajak'Gubernurdapatmenerbitkan:
a. SKPDKB daiam hal :
pajak yang
l. Berd.asarkan hasil perneriks aan atau keter:angan lain'
terutang tidak a'talr kurang dibayar;
jangka waktu
2. SpTpD tidak d.isarnpaikan kepacla Gu,bernur d.alarn

tertentu<lansetelahditegurSacaratertulistidakdisampaikan
pad.awaktunyasebagaimanaclitentukandalamsurattegpran;
g. Kewajiban mengisi spTpD tittak diperruhi, pajak yang terutang
dihitung secara jabatan'
Yang semula
b. SKPDKBT jika clitemukan data baru dan/atau datajurnlah
Pajak
penamtiahan
belurn terungkap yang nrenyebabkan
terrtang;
c.SKPDNjikapajakyarrgterutangSalnabesarnya,clerrganjunrlahkredit
kreclit'
pajak atau pajak tidak terutang darr tidak ada
(2lJurnlahkekuranganpajakyemgterhr-rtangdalamslGDKNsebagairrrarra

dirrraksuclayat(l)hur.r-rfaangkaldanangka2,clilrerrakarrsanksi
o/o (clua persen) sebulan dihitung
administratif berurpa btrnga sebesar 2
untuk jangka waktu
dari pajak yang kurang atau terlarnbat dibayar

sejak saat terutangnya
paling lama 24 (duapuluh empat) bulan dihitung
pajak.

(3)Jumlahkekuranganpajakyangterutangd'alarrrSKPDKBTsebagaimana
dikenakan sanksi adrnirristrasi
dimaksud pada ayat 1 (satu) lrur.l.f b
jumlah kekurangan
persen) dari
berupa kenaikan sebesar 100 % (seraftrs
pajak tersebtrt.

(4lKenaikansebagaima.nadimaksr-rdpad,aayat(2ltidakclikerrakanjika

wajibpajaknrelaporkarrsenrlirisebelumclilakukantindakan
pemeriksaan.

(5)JunrlatrPajakyangterutangdalamSKPDKBsebagaimanadimaksud
sanksi administrasi berupa
dalam ayat (1) huruf a angka. 3 clikenakan
persen) dari pokok pajak
kenaikan sebesar 2s % (rlua puluh lima
d/n (dua persen)

sebesar 2
ditarnbah sanksi administrasi benrpa bunga
atau terlambat dibayar untuk
sebulan dihitung dari pajak yang kurang

jarrgkawaktupalinglama24(duapuluhempat)bulandihitungsejak
saat terutangnYa Pajak'

Bagian Kedua
Surat Tagihan PaJak
Pasal 61
(1)

Gubernur dapat menerbitkan STPD jika:
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. Dari hasil perrelitian SPTPD terclapat kekurangan pembayarart

c.

sebagaiakibatsalalrtulisdan/atausalahhitung;
Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga d'anlatau
denda.

(2)

, ,J

(3)

Jurnlair kekurangan pajak yang terutang clalam STPD sebagairnana
dengan sanksi
dimaksucl pada ayat (1) huruf a dan huruf b clitambah
untuk
berr-rpa bunga sebesar 2 % (clua persen) setiap bulan

aclministratif
pajak'
paling larna 15 (1ima belaS) bulan sejak ternggal terutangnya
jatuh tempo pembayaran
SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah
o/o (dua persen)
dikenakan sanksi administratif berupa burrga sebesar 2
per bulan.

Baglan Ketlga
fata Cara Pembayaran dan Penagihan

(1)

Pasal 62
dan penyetoran
Gubernur menentukan tanggal jatuh ternpo pernbayaran

pajakyangterutangpalinglama30(tigapuluh)harikerjasetelahsaat
terutangnYa Pajak(2)

(3)

(4)

Surat
SKpD, SI(pDKB, s*pOrnr, STPD, Surat Keputusan Pembetulan
jumlah
I(eputusan l(eberatan clan PutLrsan Banding, yang menyebabkan
pajak dan harus
pajak yang harus dibayar mempakan dasar penagihan
sejak tanggal
dilunasi dalam jangka waktu paling larna 1 (satu) bulan
diterbitkan.
persyaratan
Gubernur atas permohonan Wajib Pajak setela*r memenuhi
Pajak
yang clitentukan dapat memberikan persetr-rjuan kepada wajib
dikenakan
untuk rnengangsur atau menunda pernbayaran pajak, dengan
bunga sebesar 2 o/o (dua persen) sebulan'
pembayaran pajak dila.kukan di Kas Umum Daerah atatr tempat lain yang

ditunjuk.
(s)

ditunjuk
Dalam hal Pembayaran dilakukan ditempat lain Yang
sebagaimana dimaksud pada ayat (4l', maka hasil Penerimaan Pajak
jam sejak diterimanYa
daerah d.isetor dalam waktu 1 (satu) kali 24
pembayaran.

(6)

- pembayaran'
Ketentuan lebih larrjut mengenai tata cara pembayaran
dengan Peraturan
angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur
Gubernur.
Pasal 63

t1)

(2)

PajakyangterutangberdaszrrkanSKI)D,SKPDKB,SKPDKBT,STPD,
dan
surat Keputusan Pembetr-rlan, surat Kepututsan Pemberatan'
pada
putusan Banding, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak
waktunya clapat di tagih dengan surat paksa'
surat Paksil' diatur
I{etentuan tentang tata cara penagihan pajak clerrgau
derrgan Peraturan Gubernur berdasarkan Peraturan

lebih lanjut
Perunclang

-

Undangan yang berlaku'

Bagian KeemPat
Keberatan dan Banding

?
(1)

Pasal 64
Gubernur atau
wajib Pajak dapat mengajukan keberatan. harrya kepada
Pejabat yang ditunjuk atas suatt"r:

a.
b.
c.
d.
e.

SKPI)
SKPDKB
SI{PDKRT
SKPDLB
SKPDN; dan

f'Penrotonganataupemungutanolehpihakketigaberdasarkan
i

d

(2)

lo.,
I
I

l,-,

ketentuanperaturanperunclang-trnclanganperpajakandaerah'
Indonesia dengan
Keberatan cliajukan secara tertulis clalam bahasa
clisertai alasan-alasan yang jelas'
paling lama 3 (tiga) bulan
Keberatan harus ctiajukan dalam jangka waktu
pemungutan sebagaimana
sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau
dapat menunjukan
dimaksucl pada ayat (1), kecuali jika wajib Pajak
karena keadaan diluar
bahwa jangka waktu itr-r tidak dapat cli penuhi
kekuasaannya.
telah mernbaYar Paling
Keberatan dapat diajukarr apabila wajib pajak
sedikit sejumlah yang disetujui wajib pajak'
sebagaimana dimaksud
Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagai surat
pada ayat (1) sampai dengan ayat- (4) tidak clianggap
keberatan sehingga tidak dipertimbangkan'
oleh Gubernur atau
Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan
keberatan melalui
pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat
surat keberatan
surat pos tercatat sebagai tanda tanda bukti penerimaan
24

(1)

Pasal 65
bulan, sejak
paling lama 12 (clua belas)
waktu
jangka
Gubernur dalam
memberi kePutusan atas

diterinra' harus
tanggai Surat Keberatan

keberatan yang diajukan'
, - -r 1.
berupa melleftmir. sel'ruhnya
dapat
keberatarr
atas
(2) Keputrrsan GJ"rrrrrr
hesarnya pajak yallg terutang.
menaurbah
atau
atau sebagian, menolak,

(3)Apabilaiangk.awaktusebagaimarraclima}<sutlpadaayat(1)telahlerrlat
clanGubernurtidakmernberisuatukcptrtusan,keberatanyangdiajukan
tersebut cliarr ggap dikabr'rlkan'
Pasal 66

(1)WajibPajakda'pirtrnengajukarrpermohona,nbarrding.hanyarkepada
PengaclilarrPar.jakterhad.apkeputusarrmengetlaikeberatannyayang
(1) diajukan
<limaksucl pacla avat

(2\i[ffi]'i"::H"Siou^'mana crengan arasan
alacarl vArrg
ielas 'dalarn
vans ieras'dararn
;;;-;"*
J:ffi"""t",
Tr" ::::f,"Jil,,
jangkawaktupalinglama3(tiga)bulansejakkeputtrsancliterirna,

d,ilampirisalinand,arisuratkeptrtusankeberatantersebtrt.
(3)Pengajuarrperrnolrclnarrbarrdingmenangguhkarrkewajibanmembayar

pajaksampaidenganl(satu)bularrsejaktanggalpenerbitarrPutusan
Banding'
Pasal 67

r (1)

Jikaperrgajuankeberatanatauperrnohonarrbanciingdikabulkan
seba'gianatauseluruhrrya,kelebihanpembaya,ranpajakclikembalikan
denganclitambahirnbalarrbungasebesar2%(duapersen)sebulanuntuk
empat) br'rlan'
paling lama 24 (dua puluh
Imbalarrbungasebagaimanaclinraksuclpadaayatl.(srrtu)dihitungsejak
bulanpelunasansampaiclengarrrliterbitl<annyaSI{PDLB.
atau clika'bulkan sebagian,
clitolak
Pajak
Wajib
Dalam hal keberatan

wajibPajakdikenaisanksia"clministratiflrenrpaclenclasebesarS0%
(limapuluhper'sen)darijumlahprrjakberdarsarkankeputusankeberatan
clibayar sebelum mengajukan
pajak
v".g'i"r*r,
dengan
clikurangi
keberatan' "
bancling' sanksi
nerrrtolonan
---^.^-^irrlznn
perm'
mengajukan
-'lI
Dzrlam hal Wajib Pajak

adrninistratifberupadendasebesar50o/o(limaprrluhpersen)
dikenakan'
sebagaimana climaksucl

ayat

(3)

tidak

}Dalamhalpermohonanbandingditolakatauclikabulkansebagian,Wajib
Pajakdikenaisanksiadministratifberupadend'asebesar100o/o(seratus

persen)darijumlatrpajakberdasarkanPutusanBarrclingdikurangi
denganpembayaranpajakyangtelahclibayarsebelummengajukan
keberatan'
a(

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak, kelebihan Pembayaran
pajak sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) langsung diperhitungkart
untuk rnelunasi teriebih dahulu utang pajak tersebut.
Apabila tidak mempunyai utang pajak atau kelebihan pembayarran pajak

masih tersisa setelah dpertritungkan dengan utang pajaknya
sebagairnana dimaksud pad.a ayat (4) perrgembalian kelebihan

(6)

pembayaral pajak dilakukan clalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
Jika pelgembalian kelebihan pembayaran pajak cl.ilakukan setelah lewat
o/o
2 (dua) bulan, Gubernur nremberikan irnbalarr bunga. sebesar 2 (dua
persen) sebulan atas ketdrlambatan pembayaran kelebihan pembayaran
pajak.

(7)

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksucl pada ayat (1) diatur dengan. Peraturart Gubernur.

a
BAB

XII

KEDALTIWARSA PENAGIHAN

(1)

Pasal 7O
Hak untuk meiakukan kadah-rwarsa menjadi kadalurwarsa setelah
melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya Pajak,
kecuali apabila wajib Pajak melak"ukan tindak pidana dibidang
perpajakan. daerah.

1

(2\

l

p'
l

L

(3)

(4)

(s)

Keclaluwarsa penagihan pajak sebagairnana dimal<sud pada ayat (1),
tertanggtih aPabila :
it. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
b. a.da pengakua.n utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun

tidak iangsung.
Dalam hal diterbitkan Surart'fegUran clan snrat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) hurrrf a, keclaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal
penyampaian Surat Paksa tersebut.
Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) hr-rruf b adalah Wajib Pajak clengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada
Pernerintah Daerah.
Perrgakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dapat diketerhui dari pengajuan perrnohorran angsuran
atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib
Pajak.

Pasal 71

piutang Pajak yang ti<lak rnungkin ditagih lagi karena hak untuk

(1)

melakukan penagihan sudah kaclaluwarsa dapat dihapuskan'
penghapusa.n Piutang Pajak yallg
(2\ Guberrrur menetapkan keputusan
(1)'
sudah kadaluwarsa sebagaimana climaksud pada ayat

diatur
(3) Tata cara penghapusan Piutang Pajak yang sudahkedaluwarsa
clengan Peraturan Gr-rbernur'

BAB

XIII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 72
(1)

7

Wa'jibPajakyangmelakukanusahadenganomsetpalingsedikit

Rp'300.000.000,00(tigaratusjutarupiatr)pertahunwajib
menyelenggarakan pembukuan atau perlcatatan'
(2\

(1)

tata cara
I(riteria Wajib Pajak dan penentuan besaran ornzet serta

pacla ayat (1) diatur
penrbukuan atatt pencatatan sebagaintana clirnaksuci
dengan Peraturan Gubernur'

Pasal 73
rnengr-rji kepatuhan
Gubernur berwenang rnelakukan pemeriksaan trntuk
melaksanakan
pemenuhan kewajiban perpajakan claerah clalam rangka
Peraturarn Perundang-undangan daet'ah'

(2)

v

Wajib Pajak Yang diPeriksa wajib

:

a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan'
lain yang
dokumen yang menjacli dersarnya rlan dokumen

I

b.

berhubungan dengan objek pajerk yang terutang;
atau ruangan yang
Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat

dianggapperlrrdanmemberikanbernttrangunakelancaran

(3)

pemeriksaan; dan/atau
c. Memberikan keterangan yang diperlurkan'
pajak diatur
I(etentuan lebih lanjut rrrengenai tnta cara perneriksaan
dengan Peraturan Gubernur'
BAB XIV

INSENTIF PPMUNGUTAN
Pasal 74
(1)

diberi insentif atas
Instansi yang tnelaksanakan pemungutan pajak clapat
clasar pencapaian kinerj a tertentu'

pada ayat (1) ditetapkan
pemberian insentif sebagaimana dimaksud

(2)

(3)

Beianja Daerah
melalui Anggaran Pendapatan dan
insentif sebagaimana dimaksud
pemanfaatan
dan
pemberian
Tata cara
dengan berpedoman pada ketentuan
pada ayat (i) d,i atur lebih lanjut

peraturan Perundang=undangan'
BAB XV

RAHASIA PERPAJIII(AN
Pasal 75

1)Setiappejabatdilarangmemberitahukankepadapihaklainsegala
sesuatuyangdiketahuiataudiberitahukankepadanyaolehwajibpajak
dalamrangkajabatanataupekerjaannyauntukmenjalankanketentuan
perpajakan daerah'
peraturan perundang=undangan

?

(2)Larangansebagaimanadimaksudpadaayat(1)berlakujugaterhadap

tenagaahliyangditunjukolehGubernuruntukmembantudalam
pelaksanaanketentuanperaturanperund'ang-undanganperpajakan
daerah'

(3)Dikecualikandariketentuansebagaimanadimaksudpadaayat(1)dan
aYat (2) adalah:

a.Pejabatdantenagaahliyangbertindaksebagaisaksiatausaksiahli
dalarn sidang Pengadilan;

l

b,Pejabatdan/atautenagaahliyangditetapkanolehGubernuruntuk

i

memberikanketerangankepadapejabatlembaganegaraatauinstansi

i

*

Pemerintahyangberwenangmelakukanpemeriksaandalambidang
keuartgan daerah'

1

I

1(
I

I

I

t

4)UntukkepentinganDaerah,Gubernurber,"venangrrrernberttzintertulis
kepadapejabatsebagaimanarclimaksuclpaclaayat(1)clantenagaahli
(2\ agar memberikan keterangan'
ayat
pacla
dimaksucl
sebagaimana
kepada
d'ari atau tentang wajib Pajak
tertulis
bukti
memperlihatkan
Pihak Yang ditunjuk'

(5)Untukkepentinganpemer.iksaandipengadilandalamperkarapidana,

I
t
f,

I

il

atauperdataatasperrnintaanHakimsesuaidenganHukumAcaraPidana
dapat memberikan izin tertulis
perdata,
Gubernur
Acara
dan Hukum

kepadapejabatsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dantenagaahli
(2\' untuk memberikan dan
ayat
pada
climaksud
sebagaimana

memperlihatkanbuktitertulisdanketeranganWajibPajakyangada
Padanl'a.

(6)PermintaanFlakimsebagzrimanadimaksudpadaayat(5)harus
nrenyebutkannamatersangkaataunalnat"ergugat,keteranganyang
perdata yang
diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau
bersangkutan dengan keterangan yang dirninta'

BAB XVI
BAGI HASIL PAJAK

Pasal 76
pacla pasal 2 sebagian
(1) Hasil penerimaan pajak sebagaimana d'imaksud
Provinsi Maluku utara'
dipemntukkan bagi kabupaten/kota cli wilayah
dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Hasil penerimaan PKB dan BBNKB cliseratrkan

7

b.

kepada

o/o
kabupaten/kota sebesar 30 (tiga puluh persen);
sebesar
Hasil penerimaan PBBKB <liserahkan kepada kabupaten/kota

70 %

(tduh Puluh

Persen);

penerimaa.n Pajak Rokok diserakan kepada kabupaten/kota
sebesar 70 % (tduh puluh perserr); dan
kepada

c. Hasil

d.}.lasilpenerimaanPajakAirPer.rrtukaancliserahkan

kabupaten/kota sebesar 50 % (lima puluh persen)'
dari sumber air yang
(2) Khusus trntuk penerimaan Pajak Air Permukaart
hasil penerimaan pajak
beradei hanya pacla satu wilayah kabupaten/kota,
cliserahkal kepada kabr'rpatenlkota yang

air permukaan dimaksud

o/o
persen)'
bersanggkutan sebesar BO (delapan puluh
pada ayat (1)' ditetapkan
a'(3) Bagian kabupaten/kota sebagairnana climakstrcl

denganrnemperhatikarraspekpemerataandarrataupotensiantar
kabupaten/kota.
Pasal 77

maupun bagi hasil
(1) Hasil penerimaan PKB baik bagian Provinsi,
(sepr-rluh persen) untrrk
kabupaten/kota <lialokasikan sebesar 10 "/o
jalan serta perringkatan rnodal dan
membangun. dan/atau pemeliharaan
sarana transPortasi umum
naupun bagian
(2) Penerimaan Pajak Rokok, baik bagia.n Provinsi,
% (lima' puluh persen)
kabupaten/kota dialokasikan paling sedikit 50
penegakan
untuk mendanai pelayanarr kesehatan masyarakat dan
hukum.
I

I

t

I
x
+
I

?n

Paeal 78
(1)

(21

l)aeratt
Pejailat Fega.wai Negeri Sipil tertentu clilingkungan Pemerintah
penyidikan
diberi wewenang lchusr-rs sebagai Penyiclik unhrk melakukan
tinclak pi<lana clibidarrg Perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud
dalarn Un<lang-Undang Hr-rkum Acara Pidana'
Pegawai
Penyidik sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) a'dalah Pejabat
oleh
sipil tertentu dilingktrngan Pemerintah Daerah yang diangkat
Negeri

perundangpejabat yang berwenang sesuai clengan ketentuan perattrran
undangan.
(3)

'7

(1) adalah:
wewenang penyidik sebagairnana climaksud pada etyat
atau
Menerirra, mencari, mellgumpulkafr dan merreliti keterangan

a.

b.

?:,

laporal berkenaan dengan tilclak pidana dibidalg

perpgjakart

legih lengkap
daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi
dan jelas;
orang
Merreliti, mencari dan. mengumpulkan keterallgan mengenai

pribadi atau baclan tentang kebenaran. perbuatan yang dilakukan

c.

sehr-rburrganclengantindakpiclanaperpajakandaerah;
pribadi atau Badan
Meilrintar keterangan clan bahan bukti dari orarrg
daerah;
sehubungein dengan tindak pidana dibidang perpajakan

d.

dengan
Memeriksa buku, catatan, dan clokumen lairr berkenaan

e.

tindak pidana clibiclang perpajakan daerah;
Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan

bahan bukti

penrbukuan,pencatatan,danclokurnerrlain,sertarnelakukan

f.

penyitaan terhaciap bahan bukti tersebut;
tugas
Meminta bant.uan tenaga ahli da.lam rangka pelaksanaan
penyidikan tindak pidana clibidang perpajakan daerah;

('

Menyuruh berhenti clan/atau rrrelarang seseorang meninggalkan

t-j'

dan
ruangan atau tempat pada saaf. pemeriksaan sedang beriangsung
yang dibawa;
memeriksa identitas orang, }:encla, d.arr/atau dokurmen
pidana perpajakan
h. Memotret seseorang yang berkaitan derrgan tinclak
daerah;

memarrggil orallg unttrk cliderrgar keterangannya
sebagai tersangka atau saksi;
J.

menghentikan penyedikan; dan / atau

dan

diperiksa

k.

perlu untuk kelancaran penyidikan
melakukan tindakan lain yang
Daerah'sesuai dengan ketentuan
tindak pidana clibidang perpajakan
Perundang-undangan'

(4)Penyidiksebagaimanad.imaksuclpa-daayat(1)memberitahukan
dinrulainyapenyidikandanmenyampaikanhasilpenyi<likaRnyakepada

PenuntutUmummelaluiPenyidikpejabatPolisiNegaraRepublik

yang d,iatur cla.lam Urrd.arrg=Urrdang
Indorresia, sesuai dengan keterrtuan
Hukum Acara Pidana'
BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

v-

Pasal 79
(1)

WajibPajakyangkarenakealpaannyatidakmenyampaikanSF/[.PDatau

mengisicierrganticlakbenarr.atautidaklengkapataumelampirkan
keteranganyangtidakbenarsehinggamerugikankeuanganDaeratryang

dapatdipidanadenganpidanakurunganpalinglamal(satu)tahunatau
pidanadendapalingbarryak2(clua)kalijumlahpajakterutangyang
tidak atau kurang dibaYar'
menyampaikan SIytI'JD atau menglsl
(2]WEib Pajak yang dengan sengaja
1'^+6rafi(''.i1

*

dengantidakbenaratautidakiengkapataLlmelampirkanketerangan
keulnsln
yang ticlak benar sehingga merugikan
.*:t"n l:::i:::
(dua) tahun atau pidana
2
rama
paring
penjara
*rrnrn' picrana
di*;
.--.-- +iI^1.
tidak
terutang
varlg
pajak
jurnlah
kali
4 (empat)

il;"r"i^"r"k

atau kurang dibaYar'
Pasal 8O
daerah ticlak clitu'tut setelah rnelampaui
Tindak pidana dibidang perpajaka.
pajak atau berakhirnya
tahun) sejak saat terutangnya
(lima
5
waktu
;;
Masa Pajak.

Pasal 81

(1)PejabatatautenagaahliyangditunjukolehGubernuryangkarena
kealpaanyatidakfi}emenuhikewajibanrnerahasiakanhalsebagaimana
dimaksudclalampasalT3ayat(1)darrayat(2)dipidarradenganpidana

kurunganpalinglarnal(satu)tahundanpidarradenclapalingbanyak
juta rupiah)'
Rp 4.000.000,00 (empat

(2)

Pcjabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh (iubernur yang dengan
sengaji.r. tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang
menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejert-rat sebagaimana
dimaksud dalam p4sal 73 ayat (1) <lan ayat (2\ dipidana dengan pidana
kurungan paling iama 2 (dua) tahun darn pidana denda paling banyak
Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3)

Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dirrraksud pada ayat (1)
dan ayat (2) kranya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya
dilanggar.
Pasal 82

Dencla sebagaimana dimaksud dalam pasal '77 dan pasal 79 merupakan

7

penerimaan negara.

BAB

X'(

KETENTUAN KHT'SUS

Pasal 83
Pemunguta.n Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pasal

45, cliberlakukan

secara efektif pada tanggal 1 Januari 2014.

7

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

(1) Terhadap jenis pajakyang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini

berlaku dan belum dibayzrr, besarnya pajak yang terutang didasarkan
pada ketentuan yang berlaku sebelumnya.

(2) Terhadap masa Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama
Kenclaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak

Air Permukaan yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini
dan ciidaftarkan pada saat atau sesudah Peraturan Daerah ini berlaku
maka dikenakan ketentuan dalam Peraturan Deierah ini

BAB TONI

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 85

Pada saat Peraturan daer:ah

ini mulai berlaku maka :

l.PeraturranDaerahNomorzTahun2oa4tentangPajakKendaraaan
Berrnotor(LentbaranDaerahProvinsiMair-rkuUtaraTahtrn2ao4Nomor
2,TarnbatralnLenrbaranProvinsiMalrrkuUtaraDaeratrNomor0l);

2.PeraturanDaerahNorrror3Tarhun2oa4.tentangBeal3alii<Nama
KetldaraanBerrnotor(LenrbaranDe.erahProvirrsiMalrrkr:nUtaraTahun

2oo4Nomrrr3,TambaharrLembararrl)aerahProvinsiMaltrkuUtara
llorrrcr 02

);

3.PeraturanDaerahNomor4TaJrun2xo4tentalgPajakKendaraaanDiatas

Air(LenrbaranDaeralrProvinsiMalukuUtaraTatrun2oo4N<rmor4,
TarnbahanLembaranProvinsiMaltrkuUtaraDaerahNomor04);

4.PeraturanDaerahNornor5Tahurr2oo4tentangBeaBalikNama
KenclaraarrDiatasAir(LembaranDaerahProvinsiMalukr-rrrUtaraTahun

2(O4Nomor3,TarnbahanLernbaranDaerahProvinsiMalukuUtara
Nomor 03 );

5'PeraturarrDaeratrNomor6Tahu'n2004tentarrgPajakBahanBakar
KendaraanBermotor(LernbaranDaerahProvinsiMalu}<r-rUtaraTahun

2oo4Nomor6,TambahanLembararrrDaerahProvinsiMalukuUtara
Nomor 05 ), dan

;

6.PeraturanDaerahNomorT'lahun2oo4Tentarrg'*j':|emanfaatanAir
BawahTanahdanAirPermukaan(LembaranDaera}rProvinsiMaluku
Le'rnbara' Daerah Provinsi
Tambahan
T,
Nomor
utara Tahun 2oo4
berlaku'
clan dinyatakan ticlak
clicabut
06
),
Nomor
Ma.,rku utara
i

ilt'lrtr ttlr ltt'tt'tltttiti't llclnl(si\llililll
Pajak liendartreran Berrnotor;

ii'

b, llcri llalik

Nirttrir hc'irdlrrrrtttt

tc':ntaug:

Bcrtlottlt;

Diatas Air;
Air ;
Kendaraan Diatas
d,. Bea Balik Nama
dan
Kendaraan Bermotor';
Bakar
Bahan
Pajak
e.

c. Pajak l{endaraaan

if.PajakPemanfaatanAirBawahTanahdanAirPermukaan.
i

r

+i,ln1z

trcrlaktl.

Pasal 86
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pader tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku
Utara.

Ditetapkan di Sofifi
Pada

tanggal 16 Januari 2Ol2
MAI,UKU UTARA,

,,'i#!tQ\
Diundangkan di Sofifi
Pada

tanggal 16 Januari

20t2

SEKRETARIS DAERAH
,.#RC}VINSI MALUKU UTARA.

rL
ALBAAR

Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun ?OLZ Nomor..J

PENJELASAN

ATAS

MALUKU UTARA
PERATURAI\ DAERAH PROVINSI

NOMOR: 1TAHUN2012
TENTANG
PAJAK DAERAH

I.

UMUM

secara
penyelenggaraan pemerintahan daerah
fungsi-fungsi
menjalankan
rangka
Bahwa dalam
kemampuan fiskal
pemerintah daerah tentunya harus memiliki
maksimal, efektif dan efisien'
yang utama bagi
salah satu sumber penerimaan daerah
yang memadai. Pajak Daerah merupakan

I

pendapatan asli daerah'
daerah dalam rangka peningkatan
I

pengaturan tentang pajak daerah yang selama

ini didasarkan

pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Tahun 1997 tenwrg

pada undang-Llndang Nomor 18

ydg

kemudian dirubah dengan

Undang-UndangNomor34Tahun2000,dirasakanbelummampumenghasilkanpengelolaan
pemerintahan daerah
menjawab kebutuhan penyelenggaraan
pajak claerah yang memadai untuk
dan retribusi
regulasi baru terkait dengan pajak daerah
sehingga pemerintah mengeluarkan

pajak Daerah dan Retribusi
2g rahun 2009 tentang
Nomor
undang-undang
yaitu
daerah

\'

Daerah.

karena adanYa diskresi

pemerintah daerah

ini memberikan harapan yang lebih baik bagi
pajak dan juga
dalam penetapan tarif, perluasan objek

Undang-Undang Yang baru

adanya sumber

pajak yang baru.

-

pemerintah
perpajakan daerah, diharapkan ketergantungan
dibidang
baru
kebijakan
Dengan
hal keuangan daerah dapat diminimalisir, sehingga
terhadaP Pemerintah Pusat dalam
daerah

daerah menjadi lebih otonom'

pajak' namun pajak memegang
pajak tidak memberi teken prestasi langsung kepada waji
pembiayaan
bernegara karena menjadi sumber
peftnan yang sangat penting dalam kehidupan

yangutamadalampembangunarr.olehsebabitu,pajakmerupakanpungutanyangbersifat
Un<lang-Undang'
memaksa sebagaimana diafur dengan

pajak Daerah dan
Nomor 2g Tahun 2009 tentang
(1)
undang-undang
ayat
2
pasal
Berdasarkan
Bea
jenis pajak propinsi yaitu : Pajak Kendaraan Bermotor'
(lima)
5
terdapat
Daerah,
Retribusi
Pajak Air
Bahan Bakar Kendaraan llermotor'
Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak
Permukaan dan Pajak Rokok'

PajakRokokmerupakanjenissumberpajakdaerahyangbaru,sedangkan4(enrpat)yang
lama'
dikelola oleh pemerintah provinsi sejak
lainnya merupakan jenis pajak yang telah

Nomor
sumber pajak baru, namur sesuai undang-undang
satu
ketambahan
propinsi
Meskipun
Bawah Tanah yang
satu sumber pajak' yaitu Pajak Air
juga
kehilangan
provinsi
2009,
28 T'ahun
kabupaten/kota'
telah dialihkan menjadi kewenangan

Dengan demikian, kaitannya dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Undang-Undang
Nomor 2g Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terhadap sejumlah Peraturan
Daerah propinsi Maluku Utara tentang Pajak Daerah, dipandang perlu dirubah dan disesuaikan
kembali dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut.
Beberapa perubahan yang mendasar dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah ini berupa
perluasan objek, penambahan jenis pajak dan peningkatan tarif' Tujuan perubahan yang
dilakukan terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah adalah

1.

:

memperbaiki sistem pemungutan pajak daerah'

-

Dari open list menjadi closed list;

2. penguatan PerPajakan
a. memperluas objek Pajak daerah
b. menambah jenis Pajak daerah

c. memberikan
d.
3.

menaikkan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah

meningkatkan efektivitas pengawasan pajak daerah

a.
b.
4.

diskresi penetapan pajak daerah

Prefentifdan rePresentif
Pengenaan sanksi

menyempumakan pengelolaan pajak daerah

a. bagi hasil Pajak ProPinsi
b. Earmarking;
c. InsentifPemungutan.
Untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan pungutan, sebagian hasil penerimaan pajak
dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang membiayai pajak tersebut. Pajak Kendaraan

jalan serta
Bermotor sebagian dialokasikan untuk pembangunan dan atau pemeliharaan
peningkatan modal dan sarana transportasi umum

jenis
Dengan perluasan basis pajak dengan pemberian weweruurg dalam penetapan tarif tersebut,
pajak yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Dalam
rangka meningkatkan efektifitas pengawasan pungutan daerah, mekanisme pengawasan dari
refresif menjadi preventif. Setiap Peraturan Daerah tentang pajak, sebelum dilaksanakan harus
mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah, dan bagi daerah yang menetapkan
kebijakan dibidang pajak daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan danJatau pemotongan dana alakasi
umum dan atau dana bagi hasil atau restitusi.

Dengan cliberlakukannya Peraturan Daerah

ini, kemampuan

daerah untuk membiayai

kebutuhannya semakain besar, karena daearh dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya
pajak.
sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan

jenis
Dilain pih,ak, dengan tidak memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan
pajak akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya
diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya
membayar pajak.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pa.sal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal5

Cukup jelas

Pasal 6

(l)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat

Ayat (3)

yang digunakan diluar
Termaksud dalam pengertian Kendaraan alat-alat berat
jenis jalan
jalanan umgm adalah kendaraan bermotor yang digunakan disemua
Pertanian'
darat dikawasan Bandara, Pelabuhan Laut, Perkebunan, Kehutanan,
pertambangan, Indusstri, Perdagilgil, sarana olahraga, Rekreasi yang tidak

pengertian kendaraan
serta merta berjalan di jalan umum. Termasuk dalam

Traklor, Whell
bermotor adalah alat-alat berat antara lain, Forklift, Bulldozer,
Bak How,
Loader, Log Loader, Skider, shovel, Motor Grader, Excavator,
Vibrator, ComPaktor, ScraPer.
Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

sumber
Harga pasaran umum adalah harga tata'rata diperoleh dari berbagai
data yang akurat.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal

11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Doaal

Crrkrrn ielas

1

O

r

ft
\

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal2l

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal JJ

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

4l

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal

Pasal 45
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)

Cukup Jelas
Rokok sebagaimana dimaksud psde ayat
rokok daun
Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47,

Cukup jelas

(l)

meliputi sigaret, cerutu,

dan

fPasar4e
Pasal 50

Rokok adalah cukai Yang
Yang dimaksud dengan dasar peng"l^ Pajak
ditet-apkan oleh Pemerintah terhadap rokok'
Persen) dari Cukai
Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10 % (Sepuluh
Rokok

c

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

CukuP Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

CukuP Jelas

Pasal 75

CukuP Jelas

Pasal 76

CukuP Jelas

Pasal 77

CukuP Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pxal79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 1 )

