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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN.YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah cian cjaiam rangka menyesuaikan beberapa Peraiuran
Daerah yang mengatur Pajak Daerah perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pajak Daerah;

Mengrngar : .i. i jnciang-ijnciang Nomor .12 Tahun ig50 ieniang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat ii SuraOaya (Lembaran Negara Repuoiir inoonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 273O);

2. Undang-Undang Nomor I Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3262)',

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
f ndonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3686) Juncto Undang-undang Nomor
19 Tahun 2000;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik lndonesia);
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7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a286);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor a355);

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

't0.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2A04 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
f ndcrnesia Tahr:n 2404 Nomor 5.3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

11.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2A04 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a400);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor- 125, Tambahan Lembaran Negara R-epub!ik lndonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
I  emharan Neoara Renrrhl ik lndnncsia Nnmnr ASAA\'' '  " t ,

13.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembar"an Negara R.epublik lndonesia Nomor" 44.38);

14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 132);

15.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4959);

16. Undang-Undang Nomor" 10 Tahun 20C)9 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4966);

17. Undang-Undang Nomor 22Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
A.ngkutan Jalan (Lembaran Negara Republik !ndonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);

18.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Pr-rblik (Lembraran Negara R.epublik lndonesia Tahrrn 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5038);

19.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan R.etril'usi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lemba.ran Negara Repulrlik
fndonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5059);
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21.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5072);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3258);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a578);

24.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (l-emLraran Negara R.epublik !ndonesia Tahr-rn 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
1l cmharan Neoara Renrrhl ik Indnnesia Tahrrn 2nO6 Nnmnr 86- .  " - - r

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83,
Tambahan Lembrar"an Negara R.epubrlik !ndonesia Nomor a85.9);

2T.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara R.epubl ik
Indonesia Nomor 5161);

2S.Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan
Urusan Piutang dan Lelang Negara;

2.9. Kepr:tr:san Menteri Dalam Negeri Nomor" 15 Tahun 19.9.9 tentang
Pedoman Cara Penghitungan Nilai Sewa Reklame;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dencan Peraturan Menteri Dalam Neoeri Nomor" 59.  - . ,  , i 7 * .  . '  .  -  - 9  -

Tahun 2007:
3l.Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 20 Tahun 2006

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahr-rn 2006 Nomor 14 -Seri tr, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 17);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 18 Tahun 2008
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNS Daerah)
/ l  emharan l-)acrah Kahrrnatcn lVlniokertn Tahun 2nOR Nnmor 1R
\ _ - ' . . - . . - . . . . _ _ - T _ . - . . . . . - J . - |

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14);
33. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran
Daerah K.abupaten Mojokerto Tahr-rn 2008 Nomor '11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2UA
(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun zUA Nomor 4);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

dan

BUPATI MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Provinsi adalah Provinsi .lawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Mojokerto.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Mojokedo.
Bupati adalah Bupati Mojokerto.
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
denoan t idak menclnnatkan imhalan senere lanosr rno rJan- . - " v - "

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merrroakan kesatr:an. Lraik vanc melakukan usaha mauoun veno. . - - ' - . r _ . . J - . ' v . . . - ' ' r - . ' J _ . , i 7

tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apa plrn, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentr-rk usaha tetao.
Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh
hotel.
Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan
termasr-rk jasa terkait lainnya dengan diprlngut brayaran, yang
mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma
pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya,
serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
Paiak R.estoran adalah naiak atas rrelavanan vano disediakan'  F  - a  - '  r  - ' - ' ,

oleh restoran.
Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan,
kafetaria kantin \^lnnlno har dan seienisnva termasr rk iasa. ,  - ! - ! -  _ r . v ,

boga/katering.

5.
6 .

7 .

8.

9 .

10.

1 ' l

12.
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13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau

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

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

17. Palak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang
dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

18. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam
dan I atau perm r: kaa n b r: m i r-r ntr-r k- d i ma nfaatk"a n.

19. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan
sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang
mineral dan batubara.

20. Palak 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.

21. Parku adalah keadaan tidak bergerak srratu kendaraan yang tidak b,ersifat
sementara.

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

2.3. A.ir Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atar-r batuan cli bawah
permukaan tanah.

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

25. Br:rung Walet adalah satwa yang termasr:k marga collocalia, yait-tr collocalia
fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.

26. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang
prlbadi atau Badan, kecuali kawasan yang digr-tnakan untr:k kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

27. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta
laut wilayah kabupaten/kota.

28. Bangunan adalah konstrrrksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap
pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

29. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata
yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana
tidak terdapat transaksi jual beli, N.IOP ditentrrkan melalul perbandingan harga
dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

30. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak
atas tanah dan/atau bangunan.

.31. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangr:nan adalah perbuatan atau peristiwa
hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan
oleh orang pribadi atau Badan.

32. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak
pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksr-rd dalam
undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

33. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
34. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempun!/ai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.



35.

36.
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Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (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.
Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali
bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun
kalender.
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.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya.
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan
dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau
hada dan kewajibran sesuai dengan ketentua.n peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.
Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah
surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek
Pa;ak Bumi dan Bangunan Per^desaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentr:an
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
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.
Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang,
Sr-rr"at Pemberitahrran Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah
surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besar"nya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,
besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya
disinnknt .SKPDKRT edalah srrrat ketetanan neiak venn mencntrrkan tamhahan- . - . ' . 9 . r . J - . . , . . . g

atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya
denqan iumlah kredit oaiak atau naiak tidak terutano dan tidak ada kredit craiak.. J - . . ' . _ . r . . J - . . . . 9 - - . .

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang
terutang atau seha!'usnya tidak terutang.
Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.
-surat Kenutusan Pembetulan adalah surat keoutusan veno membetu!kan. . - | - - . . - . - _ . . ) _ . . s '

kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan 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,

39.

40.

44.

41 .

37.

38.

45.

46.

47.

48.

49

42.

43.
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Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat
Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

50. 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
Bavar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

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

52. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan
penyrerahan barang atarrjasa, yrang ditr-rtr-rp dengan menyltsun laporan ker:angan
berupa neraca dan laporan laba rugi untuk.periode Tahun Pajak tersebut.

53. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati
oleh orang pribadi atar-r Badan.

54. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewaiiban neroaiakan daerah dan retribusi dan/atau untrrk- tuiuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah dan retribusi daerah.

55. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari seda mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

56. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik lndonesia atau Pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh r-rndang-undang rrntrrk
melakukan penyidikan.

BAB II
P.A-I.AK D.A.ER.AH

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak Dearah terdiri atas :
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f . Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Pajak Parkir;
Pajak Air Tanah;
Paiak Sarano Brrruno Walet ''  - r _  - -  -  g  I  ' ' '  - - t

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;dan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

g.
h .
i
j
k .
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Bagian Kedua
Pajak Hotel
Paragraf 1

Nama, Objek, dan Sublek Pajak

Papal 3

(1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh
hotel.

(2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan
pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya
memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan
hiburan serta jasa penggunaan ruangan hotel untuk kegiatan ace,ra pertemuan.

(3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telepon,
faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, sarana
fitness, tempat karaoke/hiburan dan ruang pertemuan untuk rapat dan seminar
serta fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

(4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah,

Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten;
b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
d jasa tempat tinggal di rumah sakit, asr-ama perawat, panti jompo, panti

asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel

yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 4

(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan
pembayaran kepacla orang pribacli atan Badan yang mengusahakan hotel.

(2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya
dibayar kepada hote!

Pasal 6

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
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Paragraf 3
Cara Penghitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 7

(1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksr-rd dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal.5.

(2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.

Paragral 4
Masa Pajak

Pasal 8

Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 9

Pajak Hotel yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada
hotel atau saat diterbitkan SPTPD.

Bagian Ketiga
Pajak Restoran

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Pajak

Pasal 10

(1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan
oleh restoran.

(2) Oblek Palak Restoran aclalah pelayanan yang drsedrakan oleh restoran.

(3) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh
pembeii, baiK cji tempat peiayanan maupun oi tempat iain.

(4) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya
cjibawah R.p. 5.000.000,- (iima juta rupiah) per buian.

Pasal 11

(1) Subjek Pajak Resioran acjaiah orang pribacii aiau Bacjan yang membeii makanan
dan/atau minuman dari restoran.

(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan
restoran.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasai i2

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau
yang seharusnya diterima restoran.
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Pasal 13

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Paragraf 3
Cara Penghitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 1+

(1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
tar"i f  sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 13 denoan desnr nenoenaan naiak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat restoran
berlokasi

Paragraf 4
Masa Pajak

Pasal 15

Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 16

Pajak Restoran yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran
kepada Restoran atau saat diterbitkan SPTPD.

Bagian Keempat
Pajak Hiburan

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Pajak

Pasal 17

(1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan
dengan dipungut bayaran.

(2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut
bayaran.

(3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah.
a, tontonan film;
br pagelaran kesenian, musik, t-ari, danlatar-r l:rr-rsana;
c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
d. pameran;
e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
f. sirkus, akrobat dan sulap;
g. permainan bilyar, golf dan boling;
h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
i. panti pijaUrefleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fifness center)', dan
j. pertandingan olah raga.

(4) Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan
hiburan yang bersifat sosial keagamaan dan tidak dikomersilkan.
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Pasal 18

(1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan.

(2) Wajib Pajak Hiburan aciaiah orang prii:acii aiau Bacian yang menyeienggarakan
hiburan.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan dan Tarii Paiar

Pasal 19

(i) Dasar pengenaan Pajak ii iburari acjaiair jumiah uang yang cjiierima aiau yang
seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

(1) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
L - . - . - - ^ - . . 1 -  - -  . -  L - . . - . -  J - . -  r : t - - t  - . . - - -  - ,  l : L - - : t - - - -  r , - . - - - l -  _ - . - - - : . _ - -
f .E l  i l r i rsuK Pur.ur  rgal l  l rarga uai l  uKeI  uur ] ra-Gul i l id  yat  rg urL)e l lKal r  nepaua IJel re i l i l r i t
jasa hiburan.

Pasal 20

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :
a. tontonan film ditetapkan :

1. Cineplex sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
2. Bioskop sebesar 25cio (dua puiuh iirna persen);
3. Bioskop Kelil ing sebesar 10% (sepuluh persen).

b. pagelaran kesenian dan tari ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
c. pagelaran musik ditetapkan sebesar 20o/o (dua puluh persen);
ci. pageiaran busana ciitetapkan sebesar 50% (iima puiuh persen)
e. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 50% (lima puluh

persen);
f. pameran ditetapkan sebesar 25o/o (dua puluh lima persen);
g. diskotik, karaoke dan klab malam dan selenisnya ditetapkan sebesar 50% (lima

puluh persen);
h. sirkus, akrobat dan sulap ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
i. permainan bilyar ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen);
j. permainan golf dan boling ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen);
k. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan ditetapkan

sebesar 20o/o (dua puluh persen);
l. hiburan rekreasi antara lain kolam pancing dan kendaraan permainan wisata

ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
m. panti pijat/refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) ditetapkan

sebesar 50% (lima puluh persen);
n. pertandingan olah raga tingkat regional, nasional dan olahraga yanel

diselenggarakan di tempat rekreasi dan kolam renang ditetapkan sebesar 20%
(dua puluh persen), sedangkan pertandingan olah raga gala desa ditetapkan
sebesar 15% (lima belas persen);

o. kegiatan olah raga tenis. bulutangkis. renang. sepak bola dan olah raga lainnya
ditetapkan sebesar 20o/o (dua puluh persen).
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Paragraf 3
Cara Penghitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 21

(1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang ieruiang ciihitung ciengan cara mengaiikan
tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal"l 9.

(2) Pajak i'iiburan yang terutang ciipungut cii wiiayah Kabupaien tempai hiburan
diselenggarakan.

Paragral 4
Masa Pajak

Pasal 22

i l - . . -  n - : - r -  |  l : L - - . - - . -  - - l - t - t -  : - - - . 1 - -  " - - - t - 1 . . - - - . - - ' t  - -  a  t '  - r - . \  L . . t - . -  t - - t ^ , - - t - , -
rvlicsit rajaK ri luuriri l  iruirrar rJiri lgKa waKtu yii lrg railr ir i lyrc l (! 'alu/ uuriri l  KarBr lusr.

Pasal 23

Pajak Hibiii'an yang tei'i.iiang 'iaiam masa pajak tei-ja'ji pada saat pembay-ai'an
penyelenggaraan hiburan atau saat diterbitkan SPTPD.

Bagian Kelima
Fajak Rekiame

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Pajak

Pasai 24

(1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame.

/ t \  l - \ h i a l z  D a i a V  P a l z l a m a  a r l a l a h  c a m r  r a  n a n r r a l a n n n  a r 6 6 n  r a V l a m a
\ 4 , ,  v v j v r \  r  s J q r \  r \ v r \ r q r r r v  s v q r q r r  J v t t r u q  y v r r r v t v t t v v s t q q i i  i v n i q i l t g .

(3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. rekla me papan I b i I I b o a rd/v i d e of ro n /m e g at ro n dan sej en i s n ya ;
b. reklame kain;
c. reklame melekat atau stiker;
d. reklame selebaran;
e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
f . i 'eklame udara;
g. reklame apung;
h. reklame suara;
i. reklame film atau sfde; dan
:  - ^ t - r - * ^
J. r snrcil | rrt Psr crgcrcu r.

(4) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta

mingguari, warta buiarran, cian sejenisnya,
b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang

berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan

tempat usaha atau profesi ciiseienggarakan sesuai clengan keieniuan yang
mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

d. reklame yang diselenggarakan oleh partai politik, reklame sosial keagamaan
dan tidak melibatkan sponsor atau produk tertentu; dan
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(1 )

(2)

(3)

(4)

e. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah provinsi atau
Pemerintah Kabupaten.

Pasal 25

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan
rek-lame.

(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyetenggarakan
reklame.

(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi
atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi ataubaOan tersebut.

(4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut
menladi l /ajib Pajak Reklame.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan dan Tarif pajak

Pasal 26

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.

Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak
reklame.

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.

Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan beidasarkan nilai kontrak
reklame.

(5) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana
dimaksud pad.a ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang
digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlahl
dan ukuran media reklame.

(6) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (Z) tidak
diketahr-ri danlalau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan'dengan
menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(7) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai
berikrrt '
a. Dalam hul diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang

memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, nilai sewa reklame
dihitung berdasarkan biaya pemasangan reklame, biaya pemeliharaan
reklame, lama pemasangan reklame, nilai str"ategis lokasi, din jenis r-eklame;

b. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame
ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk sultu masa pajak / masapenyelenggaraan reklame dengan tetap memperhatikan faktor-faktor
sebagaimana dimaksr-rd pada huruf a.

(8) Biaya pemasangan reklame termasuk biaya pembuatan dan biaya pemeliharaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a didasarkan pada standar biayayang clitetapkan secara periodik oleh Bupati.
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(9) Lama pemasangan atau jangka waktu penyelenggaraan reklame adalah harian,
mingguan, bulanan, dan tahunan.

Pasal 27

(1) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) dihitung dengan rumus sebagai
berikut:

Biaya pemasang2n + pern€liharaan
NSR : + Nilai Strategis

umur ekonomis/lama pemasangan

(2) Nilai Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf a dan huruf
b ditentukan oleh faktor-faktor:
a. Guna lahan (potensi dari tempaVkawasan dalam mencapai sasaran

pemasangan reklame;
b. Ukuran reklame:
c. Sudut Pandang reklame;
d. Kelas jalan;
e. Harga titik/lokasi pemasangan reklame.

(3) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, dan d diberi
bobot secara bervariasi dengan bobot yang lebih besar pada faktor-faktor yang
lebih clominan

(4) Jumlah bobot masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah 100 o/o (seratus persen).

Pasal 28

(1) Untuk materi reklame rokok, besarnya Nilai Sewa Reklame ditambah 25o/o (dua
puluh lima persen).

(2) Setiap penambahan ketinggian reklame sampai dengan 15 m pertama (lima belas
meter), besarnya Nilai Sewa Reklame ditambah 20% (dua puluh persen).

(3) Penetapan Nilai Pajak Reklame dibulatkan ke atas menjadi kelipatan Rp 100,00
(seratus rupiah).

(4) Ukuran luas dan ketinggian reklame, dibulatkan ke atas dua digit dibelakang
koma.

(5) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis
reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), maka nilai pajaknya
ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya paling tinggi.

r / a \  n  ^ ^ l ^ i l ^  ^ , . ^ + , .  A h : ^ | .  ^ ^ i ^ l - . ^ l . l ^ 6 ^  a l a a a + , . l i ^ ^ l ^ ^ ^ 1 . ^ ^  l ^ l ^ i t ^ . { A - :  ^ ^ 4 ' .  l . ^ l ^ ^ ; ^ l A -
\ ! r , /  nyclu i lc l  ouarLl  \ r ]J j ( 'n  vaja^ rsnlc l i lNt  LraPat L, i lYLl \ r rY^(2rr  rsrJ i l r  vqrr  Dcl(Lr  ' \EraD Jclr ( t r r

reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut kelas jalan yang tarifnya paling
tinggi.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kelas jalan reklame dalam wilayah
Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25o/o (dua puluh lima persen).
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Paragraf 3
Cara Penghitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 30

(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan
tarif sebaoaimana dimaksud dalam Pasa! 2.9 denoan dasar- _ _ i 7 _ . .  - . - .  u . J . t g + t ;  - l _ - . - :

cara mengalikan
ncndeneen naiakr - - ' 9 - '

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

(2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah
terss6111 ctisele n gga rakan.

Kabupaten tempat reklame

Paragraf 4
Masa Pajak

Pasal 31

(1) Tahun Pajak Reklame adalah 1 (satu) tahun kalender.

(2) Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) bulan
kalender.

Pasal 32

Pajak Reklame yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran
penyelenggaraan reklame atau saat diterbitkan SKPD

Bagian Keenam
Pajak Penerangan Jalan

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Pajak

Pasal 33

(1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga
listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

(2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang
dihasi lkan sendir i  maupun yang diperoleh dari  sumberlain.

(3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
seluruh pembangkit l istrik.

(4) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah:
a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi

Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten:
b. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas sampai

dengan 2.000 watt yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 34

(1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat
menggunakan tenaga listrik.

(2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang
menoor ln rkan tenaoa l i s t r i k. ' . - .  . v v _ . .
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(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan
Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 35

(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik'

(2) Nrtar Juat lenaga Lrstnk sebagarmana dtmaksud pada ayat (1) dltetapkan:
a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai

Jual Tenaga tistrit adalah jumtah tagihan biaya beban/tetap ditambah
dengan biiya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening
listrik;

b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung
berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu
pemakaian listrik, dan harga satuan liltrik yang berlaku di wilayah Daerah
yang bersangkutan.

Pasal 36

(1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)'

(2) penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak
bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga
persen).

(3) penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan

ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen)-

Paragraf 3
Cara Penghitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasai 37

(1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana cjimaksucj oaiam Pasai :J5'

(2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat
penggunaan tenaga listrik.

(3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk
penyediaan penerangan jalan.

Faragrai 4
Masa Paiak

Pasal 38

Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan
kalender.

Pasal 39

Pajak Penerangan Jalan yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat
penggunaan tenaga listrik atau saat diterbitkan SPTPD.
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Bagian Ketujuh
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subiek Paiak

Pasal 40

(1) Dengan nama Pajak Mineral Bukari Logam dan Batuan dipungut pajak atas
kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

(2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan
mineral bukan logam dan batuan yang meliputi:
a. asbes:
b. batu tulis;
c. batu setengah Permata;
r l  hatr  r  kant rr' - r  - '  ,

e. batu apung;
f. batu permata;

bentonit:
dolomit;
feldspar;
garam batu (haltfe);
grafit;
nranit /andesit '
9 .  * . . , -

m. gips;
n, kalsit;
o. kaolin;
p leusit;
q. magnesit;
r. mika:
s. marmer;
t. nitrat:
u. opsidien;
v. oker;
w. pasir dan kerikil;
x. pasir kuarsa;
y. perlit;
z. phospat;
aa. talk;
Lrb. tanah serap (fullers eafth,\',
cc. tanah diatome;
dd. tanah liat;
ee. tawas (alum)',
ff. tras;
gg. yarosif;
hh. zeolit;
i i. basal;
i i  t rakk i t '  dan
t t '

kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana
r l imaksud nada avel ( ' l \  aclaleh.- "  \ ' /
a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata

tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah

g.
h .
i .
j
k .
I



-18 -

untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon,
penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa airlgas;

b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan
ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara
komersial.

Pasal 41

(1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau
Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.

(2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan
yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

Paragral2
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 42

(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil
pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan
volr-rme/tonase hasil pengamlrilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-
masing jenis mineral bukan logam dan batuan.

(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang
berlaku cli lokasi selqmpat cli wilayah Kabttpaten

(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, maka digunakan harga
standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang
pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 43

(1) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4A ayat (2) huruf dd ditetapkan sebesar 15o/o (lima belas persen).

(2) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud selain
dalam Pasal 40 a.t1at- (2) huruf dd ditetapka.n sebre-ca.r 25o/c (dua pt-tluh lima
persen).

Paragraf 3
Cara Penghitungan Paiak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 44

(1) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung
denoan eera menoa!ikan tarif  oaiak sebaqaimana dimaksr-rd dalam Pasal 4.3. . . - . . . , _ ' . . . . r _ J _ .

dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

(2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah
Kabrr-rpaten fempat pengamh,rilan mineral trtrkan logam dan batttan.
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Paragraf 4
Masa Pajak

Pasal 45

Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah jangka waktu yang tamanya(satr-r) br_rlan kalender..

Pasal 46

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang
qiq saat pengaml,ilan Mineral Bukan Logam
SPTPD.

terutang dalam masa pajak terjadi
dan Batuan atau saat diterLritkan

Bagian Kedelapan
Pajak Parkir
Paragraf I

Nama, Objek, dan Subjek pajak

Pasal47

(1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir
di luar badan jalan.

(2) objek Pajak Parkjr adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jatan,
baik yrang disediakan ber"kaitan dengan pokok usaha'maupun yang disediakan
::bT?i suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitrpan kendaraan
Dermotor.

(3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
a' penyelenggaraan tempat pa.rkir oleh Pemerintah, Pemer-intah provinsi .tawaTimur dan pemerintah Kabupaten;
b' penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan

untuk karyawannya sendiri.

Pasal 48

(1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkirkencJaraan lrermotor

(2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyefenggarakan
tempat parkir.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan dan Tarif pajak

Pasal 49

(1) Dasar pengenaan pajak parkir adarah jumrah pembayaran atau yang
seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)termasrlk potonga.n h.a-rga parkir dan parkii cuma-cuma yang ditrer-ikan kepadapenerima jasa parkir.
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Pasal 50

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Paragraf 3
Cara Penghitungan PajaR dan Wilayah Pem*ungutan

Pasal 51

(1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 denaan dasar nenclenaan aai.ak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

(2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat parkir
bertokasi

Paragraf 4
Masa Pajak

Pasal 52

Masa Pajak Parkir adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 53

Pajak Parkir yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada
penyelenggaraan parkir atau saat diterbitkan SPTPD

Bagian Kesembilan
Pajak A-ir Tanah

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Pajak

Pasal 54

(1) Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau
pemanfaatan air tanah.

(2) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

(3) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau
pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan
pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.

Pasal 55

(1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan
oengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

(2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan
pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
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Paragral2
Dasar Pengenaan dan Tarif pajak

Pasal 56

(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah a{alah nilai perolehan air tanah.

(2) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam
rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-
faktor berikut;
e. jenis sLrmber air;
b. lokasi sumber air;
c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
e. kualitas air'; dan
f' tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau

pemanfaatan air.

(3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan
dengan kondisi masing-ma-sing Daer.ah.

(4) Besarnya nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

Tarit Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Paragraf 3
Cara Penghitungan pajak dan Wilayah pemungutan

Pasal 58

(1) Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan Oasir pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam pasal 56.

(2) Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat air diambil.

Paragraf 4
Masa Pajak

Pasal 59

Masa Pajak Air Tanah adalah jangka waktu yang lama nya 1(satu) bulan kalender.

Pasal 60

Pajak Air Tanah yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan air
tanah atau saat diterbritkan SKPD.
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Bagian Kesepuluh
Paragraf 1

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 61

(1) Dengan nama Pajak Sarang eurunj Walet dipungut pajak atas pengambilan
dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

(2) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan
sarang burung walet.

(3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara
bukan pajak (PNBP)

Pasal 62

(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang
melakukan pengambilan danlatau mengusahakan sarang burung walet.

(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang
melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Paragrat 2
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 63

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung
walet.

(2) Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan nerknl ian enlara harna nAsaren umnm sarAnd hrrrrrno walet vAnrt
berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet.

Pasal 64

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Paragraf 3
Gara Penghitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 65

(1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana di maksud dalam Pasa! 64 6lennan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

(2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten
temoat oenoamhilan clenlatau nenousahaan sareno hrlrrrno wallet_ -  ' l -  - ' -  t -  -  _  _ 9 _ - _  - ' - - _ - _  r -
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Paragraf 4
Masa Pajak

Pasal 66

Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) bulan
kalender.

Pasal 67

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat
nenoambilan danlatau oencusahaan -Sa!^ano Buruno Walet atau saat diter"bitkan| - - . ' 9 v r '

SKPD,

Bagian Kesebelas
Paragraf 't

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 68

(1) Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut
pajak atas Bumi dan Bangunan^

(2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi
danlat-au banounan vano dimiliki. dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orano- - , . i t " . . - , .  

J  - .  ; ; - u i i l u :

pribadi atau Badan, kecuali kawasan yanag digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

(3) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :
a. Jalan linqkunoan vanr: terletak dalam satu komnlek banounan seoerti hotel.. 9 _ . .  

J  
_ . ' i 7  - _ .  i r  r  r - _ _ : - _ - : ,

pabrik, dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan
komplek bangunan tersebut:

b. Jalan tol;
c. Kolam renang;
d. Pagar mewah;
e. Tempat olah raga;
f. Taman mewah;
o Temnat nenamnunaanlki lana minvak air  r lan oas nina minvak'danv . r - . . . . . . r - . . . 9 - . . ; l i _ - ' - . F ' - , : : : : : ' - : 1 ' . - - . .

h. Menara.

(4) Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan aclalah objek pajak yang :
a. Digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan

Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan pemerintahan;
b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang

ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayraan nasiona! yang tidak
dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan
itu;dan

d. Meruoak-an hrltan l induno hutan srraka alam hutan wisafa taman nasinnal, . , - .  - r - .  , 9 '  . . - - - .  ; : '  : ; _ . - r ;  r ; r - _ - - _ i i - ,

tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah Negara yang belum
dibebani suatu hak.

(5) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar
Rp1 1.000.0C10,- (sebelas juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
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Pasal 69

(1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang
pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau
memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memitiki, menguasai, dan/atau
memperoleh manfaat atas bangunan.

(2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi
atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau
memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau
memperoleh manfaat atas bangunan.

(3) Dalam hal atas suatu objek belum jelas diketahui wajib pajaknya, Bupati dapat
menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (i) sebagai wajib
pajak.

(4) Subjek Pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud datam ayat (3) dapat
memberikan keterangan secara tertulis kepada Bupati bahwa ia bukan *a;in
pajak terhadap objek pajak dimaksud.

(5) Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam
ayat (4) disetujui, maka Bupati membatalkan penetapan sebagai wajib pajak
sebagatmana dimaksud dalam ayat (3) daiam Jangka waktu r lsitu; ouian selax
diterimanya surat keterangan dimaksud.

(6) Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Bupati mengeluarkan
-su rat Keputusan penolakan den gan d iser.tai alasan-alasan nya.

(7) Apabila setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya
keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bupati fiOif memberikan
kept-ttnsan, ffiaka keterangan yang diajykan dianggap disetr4ui.

Paragral2
Dasar Pengenaan dan Tarif pajak

Pasal 70

(1) Dagar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan adalah
NJOP.

(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga)
tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai
dengan perkembangan wilayahnya.

(3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh
Bupati.

Pasal 71

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diklasifikasi sebagai
berikut:
a. Untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan

sebesar 0.15% (nol koma lima belas persen);
b. Untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar

0.22o/o (nol koma dua puluh dua persen).
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Paragraf 3
Cara Penghitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 72

(1) Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 71 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
70, setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5).

(2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dipungut di
wilayah Kabupaten yang meliputi letak objek pajak.

Paragral4
Masa Palak

Pasal 73'

(1) Tahun Pajakadalah jangkawaktu 1 (satu)tahun kalender.

(2) Masa Pajak dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember pada tahun berkenaan.

(3) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek
pajak oada tanggal 1 Januari.

Pasal 74

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dalam masa
naiak teriadi oada saat nembavaran Paiak Bumi dan Banounan Perdesaan danT - J - . . . . 1 - . . . " 9 * , ' - . .

Perkotaan atau saat diterbitkan SKPD.

Paragraf 5
Penetapan Pajak

Pasal 75

(1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.

(2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan
lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh
Subjek Pajak

Pasal 76

(1) Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan SPPT.

(2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:
a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) tidak disampaikan

dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana
clitentLrkan dalam Sr_rr"at Tegrrran ;

b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak
yang terutang lebih besar darijumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP
yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
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Bagian Keduabelas
Paragraf 1

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pasal 77

(1) Dengan nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak
atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(3) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi :
a pemindahan hak karena'

1) jual bel i ;
2) tukar menukar;
3) hibah;
4) hibah wasiat;
5) waris;
6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
8) penrrnjukan pembreli dalam lelang;
9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10) penggabungan usaha;
1 1) peleburan usaha;
12) pemekaran rrsaha, atar-r
13) hadiah.

b. pemberian hak baru karena .
1) kelanjutan pelepasan hak; atau
2) di lrlar pelepasan hak

(4) Hak atas tanah sebagamana dimaksud pada ayat (1)adalah :
a. Hak mil ik;
f,, Hak gnna nsaha,
c. Hak guna bangunan;
d. Hak pakai;
e. Hak milik atas satuan rumah susun, dan
t. Hak Pengelolaan.

(5) Objek Pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh :
a, Negara r_rntrrk penyelenggaraan pemerintahan danlatar,r r-rntr-rk pelaksanaan

pembangunan guna kepentingan umum.
b. Orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum

lain dengan tidak adanya perubahan nama;
c. C)rang pribadi atar: Badan karena wakaf; dan
d. Orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal 78

(1) Subjek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau
Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang orang
pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Banorrnan
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Paragraf 2
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 79

(1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai
Perolehan Ctbjek Pa;ak.

(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal :
a. jual beli adalah harga transaksi;
b tr-rkar menrrkar adalah nilai pasar;
c. hibah adalah nilai pasar;
d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
e. waris adalah nilai pasar;
t. oemasukan dalam Derseroan atau badan hukrlm lainnva adalah nilai nasar:i r _ r s ; ,

g pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan

hukum tetap adalah nilai pasar;
i. oemberian hak baru atas tanah sebaoai kelaniutan dari oelenasan hek

adalah nilai pasar;
pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
penggabungan usaha adalah nilai pasar;
pelebr-rr"an r-rsaha adalah nilai pasar
pemekaran usaha adalah nilai pasar;
hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum
dalam risalah lelano

(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang
cligrrnakan clalam pengenaan pajar Bumi dan Bangrrnan perclesaan clan
Perkotaan pada tahun terjadinya perolehan dasar pengenaan yang dipakai
adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

(4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar
R.o60.000.000.-  (enam ouluh iu tn run iah\  unt r rk  set ian wai ih  Paiak

(5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang
pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan
lLtrLts .t1,1 derajat ke atas atau satr-r clerajat ke bawah dengan pemLrer^i hibah
wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
ditetapkan sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 80

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima
persen).

Paragraf 3
Cara Penghitungan Pajak dan Wilayah pemungutan

Pasal 81

(1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan tar'lf sebragaimana dimaksuld dalam Pasal 80
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1)

J
k.
L
m.
n .
o.
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setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) dan ayat (5).

(2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah
Kabupaten Mojokerto tempat Tanah dan/atau Bangunan berada.

Pagal 82

(1) Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
ditetapkan untuk :
a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
b. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan

haknya ke kantor bidang pertanahan;
f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal

dibuat dan ditandatangininva akta;
g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat

dan ditandatanganinya akta;
h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai

kekuatan hukum yang tetap;
i. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak

adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
j pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal

diterbitkannya sr-lrat keptlttrsan pemberian hak;
k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanginya akta;
l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanginya akta;
m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanginya akta;
n. hadiah adalah sejak tangga! dibuat dan ditandatanginya akta;
o. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.

(2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak
sebagaimana cJimaksr-rcl pacla ayal (1,\.

Pasal 83

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta
pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bancunan setelah Waiibr Paiak
menyerahkan bukti pembayaran pajak.

(2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara hanya dapat
menanclatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah danlatau Banqr-rnan
setelah Wajib Pajak menyarahkan bukti pembayaran pajak.

(3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas
Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Waiib Paiak
menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Pasal 84

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi
pelayanan lelang Negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat
nada tanooal 10 (seorrlrrh) hrrr lan hrerikrrtnva
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(2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 85

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi
pelayanan lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2)'dikenakan sanksi admistratif berupa benda
sebesar Rp7.500,000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap
pelanggaran.

(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi
pelayanan lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 84 ayat (1) dikenakan sanksi admistratif berupa denda sebesar
Rn250 000 00 /drra ratrrs l ima nrrlrrh r ibu rrrniah) trntrrk setian lanoran- t - - -  _  -  

\ _  -  *  _  - _  t _  - _ - _  - ' t ' - -  ,  -  - - - - - t -  _ _  
t _  - - _ '

(3) Kepala kantor bidang pertanahan yang. melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB II I
PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 86

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat
ketetapan oajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan oerundang-
undangan perpajakan.

(3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan
Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa
karcis dan nota perhitungan.

(5) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan
menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

(6) Pemungutan Pajak dilakukan dengan 2 (dua) jenis pembayaran yaitu sebagai
berikut:
a. Se/fAssessment Sysfem;
b. Office Assessment System.

Pasal 87

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati
dapat menerbitkan:
a. SKPDKB dalam hal:

1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang
terutang tidak atau kurang dibayar;
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2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu

tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada

waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang

dihitung secara jabatan.
b. sKpDKBT-jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum

terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang'

c. SKPDN jifi juilfan pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit
pajak atau pblat< tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana

dimaksud pada iyat (f1 huruf J angt<a 1) dan angka 2) dikenakan sanksi

administratif berupi Ouirda sebesar Z"to $ua persen) sebulan dihitung dari pajak

yang kurang atau terlaribat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua

butun empail bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak'

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutahg dalam SKPDKBT sebagaimana

dimaksud pada a-,vat f il huruf-b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan

sebesar 100% (seratus'persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut'

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak

melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan'

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf i angXi 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar

)son gua putJn tima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif

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

atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)

bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak'

Pasal 88

(1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD,

SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) dan

ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati'

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan pgnyampaian SKPD

atau dokumen lain yang 
-ipersamakan, 

SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT

sebagaimana dimaksud datam Pasal 85 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan

Peraturan BuPati.

Bagian Kedua
Surat Tagihan Palak

Pasal 89

(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
a. pajak dalam tahun ber"jalan tidak atau kurang dibayar;
b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat

salah tulis dan/atau salah hitung;
c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda,

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf i cian huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa

bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas)
h-rr-rlan sejak saat terLttangnya pajak
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(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2o/o (dua persen) sebulan
dan ditagih melalui STPD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 90

(1) Bupati menentukan tanggaljatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang
terutang paling lama .30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak
dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib
pajak.

(2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SPPT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Kenrrtuc,an Kehcratan dan Prrtrrsan Randinn vano mcnvehahkan inmlah naiak

! 9 '  
'  

F ' i  ' - "  
J " '

yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus
dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan,

(3) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk
mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga
sebesar 2o/o (dua persen) sebulan.

(4) Dalam pembayaran pajak dilakukan dengan 2 (dua) jenis, sebagai berikut :
a. ,Se/f .4_sse_s_s42enf -Sy-sfe.r?, melipttti :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Palak Penerangan .lalan;
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
6. Pajak Parkir; dan
7. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

b . O ff i c e .4 -sse.s-sne4 f -Sysfem, m e I i p r_rt i :
1. Pajak Reklame;
2. Pajak Air Tanah;
3. Pajak Sarang Burung Walet;dan
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Per^kotaan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat
pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan
Peratr_rran Bupati

Pasal 91

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD,
-qPPT, Surat Keputusan Pembetulan, =surat Keputusan Keber"atan, dan putusan
banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat
ditagih dengan surat paksa.

(2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
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Bagian Keempat
Keberatan dan Banding

Pasal 92

(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat
yang ditrlnjuk atas sesuatu :
a. SPPT;
b. SKPD;
c. SKPDKB;
d. -SK.PDKBT:
e. SKPDLB;
f. SKPDN dan
g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan

oeraturan oerundano-undanoan oeroaiakn daerah.t -  - ' - " - '  ' v - . ' '  1 -

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kecuali j ika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu
itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit
sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan
sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat
sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 93

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 1 2 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

L
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan

Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

Pasal 94

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan
Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara
tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu
3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan
keberatan tersebut.
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(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding,

Pasal 95

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabutkan sebagian atau
seluruhnva. kelebrihan nembavaran oaiak dikembalikan dencan ditambahr - . . . - - , _ . - . . r _ J - ' . - - , . . ' -

imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan.

(2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
nch rnasan samnai dennan di terhi tkannva SKPDI R. . . ,  _  .

(3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian wajib pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari
jumlah pajak lrerclasarkan kepr-rtr,tsan keberalan dikLrransi denqan pajak. yang
telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal wajib pajak mengajukan banding, sanksi administratif berupa denda
sebesar 500/o (lima puluh persen) sebaoaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak
dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100o/o (seratus persen)
dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran
pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kelima
Pem betu !a n, Pem b atalan, Pen g u ra nga n K-eteta pa n,

dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi administratif

Pasal 96

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat
membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau
SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan
hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam oeraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Bupati dapat :
a. mengurangkan atau menghaouskan sanksi administratif berupa bunga,

denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena
kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

h menolrrenokan atau memhatalkan SPPT SKPD SKPDKB SKPDKBT atarr' ' ' -  v _  -  ' 9 - ' - ' '

STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan

atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan

kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
f

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan
sanksi administratif dan pengu!"urangan atau pembatalan ketetapan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
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p E NG E M BAL' AN ̂3iltr',YrAN p EM BA'ARAN

Pasal 97

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling laina 12 (dua belas) bulan sejak diterimanyapermohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagai*an"
climaksucJ pada ayet (1), harrrs memberik?n keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui danBupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian
pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan sKPDLB harus diterbitkan dalamjangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib pajak mempunyai utang .pajak, kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud oada ayat (1) langsung dioerhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang pajak tersebut.

(5) Pengembalian kelebjhan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dalam iangka waktu oaling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKPDLB. 

- _J- '- '

(6) Jika pengem.balian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua)
bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2o/o (duapersen) sebulan atasketerlam batan pemb ay aran kef ebihan pembayara n pajak.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dengan peraturan Aupaii.

BAB V
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 98

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak kecuali apabila WajibPajak melakukan tindak pidana perpajakan DaeLn.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
apabi la :
a. diterbitkan surat reguran dan/atau surat paksa; atau
b' ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidaklangsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksudpada ayat (z) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihituig iejak tanggalpenyampaian surat paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang pajak secara.langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesldarannya menyaiakan masihmempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada-Pemeriniah Kabupaten.

(5) Pengakuan utang secara tioak iangsung sebagaimana dimat<suo pada ayat (2)huruf b dapat.diketahui dari pengajuan, permolionan, angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oreh wajib pajal.
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Pasal 99

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan pajak yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksr-rd pada ayat (l).

(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBUKUAN DAN PEUIERIKSAAN

Pasal 100

(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit
Rp300.000'000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan
pembukuan atau pencatatan.

(2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan
atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan
Bupati.

Pasal 101

(1) Bupati benuenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka- melaksanakan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
a' memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang

menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek daiaiyang terutang;
b' memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang

dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan-l
dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan
Per^atur"an Bupati.

BAB VII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 102

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dapat diberikan insentif
atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
A.nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.
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BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 103

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di l ingkungan Pemerintah Kabupaten
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang Hukum Acara Pidana^

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri
Sipil tertentu di l ingkungan Pemerintah Kabrrpaten yang diangkat oleh Pejabat
yang benvenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenag penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menerima, mgngSri, mengr_rmpLrlkan, dan meneliti keterangan atatr laporan

berkenaan dengan tindak pidana d' bidang perpajakan Daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atarr Badan tentang k-ebenaran perbrratan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dcrkumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

g menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan
Daerah,

i. memanggil orang tlntuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

j  menghentikanpenyidikan;dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai denoan ketenirran neratrrran
perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyriclikan clan msnyampaikan hasil penyiclikannya kepacla PenLrntnt [_.lmrrm
melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTLIAN PIDA.NA

Pasal 104

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan
yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2
(dua) kalijumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
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(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat di pidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat)
kalijumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 105

Tindak pidana di bidang perpajakan daeiah tidak dituntut setelah melampaui jangka
waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau
berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 106

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 merupakan penerimaan negara.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
(1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pajak Pengusahaan dan

Pemeliharaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat ll Mojokerto Tahun 1995 Nomor 2 Seri A);

(2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah
Tanah dan Air Permukaan di Kabupaten Daerah Tingkat ll Mojokerto (Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Mojokerto Tahun 1998 Nomor 1 Seri A);

(3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan
Pengolahan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Daerah Tingkat ll
Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Mojokerto Tahun
1998 Nomor 2 Seri A);

(4) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Mojokerto Tahun 1998 Nomor 6
Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2002 Nomor 1 Seri A);

(5) Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir (Lembaran
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2001 Nomor 1 SeriA);

(6) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokeno Tahun 2A02 Nomor 2 Serin);

(7) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran (Lembaran
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2002 Nomor 3 SeriA);

(8) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pajak Reklame (Lembaran
n .  - . . . - - 1 -  r a ^ t , . - , -  .  L - . -  l f , - l - 1 , -  - L  -  = - ! -  . . -  A  ^ A  t r - . - -  -  -  |  - - . - - t ^  - t ^  - - -  |  _  - - l _  _ . - - . -uaelan Naouparelr  lvtujoKelro I  anun zvuo i \ofnor 4, ia inoai lai l  Lef i loatal l
Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4);

(9) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan (Lembaran
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran
h a a - ^ L  L / ^ l ^ , r ^ A + ^ ^  n r ^ ; ^ 1 . ^ F 1 ^  f , l ^ h ^ .  E \tJast  at  |  l \quuPcl t i ' r  I  rv lLrJ l . r^st  tv  t rvt  I  tv t  \ r / .

.dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 108

Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari2013.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

4q tt

Diundangkan di Mojokerto

' - - .
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PENJELASAN
,a-T-a-_q

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG
PAJ.A.K D.A.ER.AH

I. UMUM

Tiaptiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Bahwa penempatan behran kepada rakyat, sepeti pajak dan pr-rngLrtan
lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian,
pemungutan Pajak Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Selama ini pungutan Daerah yAng berupa Pajak d diatur dengan
Undano-Unda16 Nomor 18 Tahun 1.9.97 tentano Paiak Daelah dan R.etr"ibusi
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2000. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Daerah diberi kewenangan
untuk memungut 11 (sebelas) jenis Pajak, yaitu 4 (empat) jenis Pajak provinsi
dan 7 (tujuh) jenis Pajak kabrupaten/kota. Selain itu, kabrupaten/kcrta jr-rga masih
diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Pajak lain sepanjang memenuhi
kriteria yang ditetapkan dalam Undang- Undang.

Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan
memil ik i  Deranan vano relat i f  keei l  terhadan Annoarnn Pendanatan dan Relania. ' r - . - . . . - . . J - . ' . _ - - . r . . , . 9 9 - - .

Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar
pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat, Dalam banyak hal, dana
alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh
kebutr:han nenceluaran Daerah. Oleh karena itu. nemberian neluano untuk
mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan
penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat
menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut. Dengan kriteria yang
ditetankan clalam IJndann-l lndano hamnir t idek ar la ienis nrrnnrrtan Paiak dan' v  -  " - - " ' i ,  " - .

Retribusi baru yang dapat dipungut oleh Daerah. Oleh karena itu, hampir semua
pungutan baru yang ditetapkan oleh Daerah memberikan dampak yang kurang
baik prhadap iklim investasi. Banyak pungutan Daerah yang mengakibatkan
ekonomi biava t inooi kerene t t  rmnann t indih dennan nr rnor r tan nr rsat dnn- " ' 9 9 '

merintangi arus barang dan jasa antardaerah.
Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah,

Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam
oernaiakan dan retribusi. Berkaitan denoan oemberian kewenanoan tersebut
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan
kewenangan perpaJakan dan retribusi tersebr-rt dilakukan dengan memper'luas
basis pajak Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam
penetapan tarif.

Amanat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-
Undanq Nomor 28 Tahun 2C)09 tentano Paiak Daerah dan Retribrusi Daerah. g  . . - . , . - ,

dengan mengingat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 21 huruf e, bahwa dalam menyelenggarakan
otonomi, daerah mempunyai hak memungut pajak daerah dan retribusi daerah,
maka cuna oeninqkatan oelavanan Paiak Daer"ah dalam nembinaan danw - . . . .  r - ' . ,

pengawasan serta untuk menyesuaikan dengan kondisi perekonomian saat ini.
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Dengan diberlakukannya Peraturan Daeah ini, kemampuan Daerah
untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah
dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya
peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak
lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan
ienis paiak baru akan memberikan kepastian bagi masvarakat dan dunia usaha
yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka Peraturan Daerah yang
mengatur Pajak Daerah perlu ditinjau kembali yang dituangkan dalam Peraturan
Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
eukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)

Cukup jelas.
A.yat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
A.yat (a)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Pengecrralian apartemen, kondominium, dan sejenisnyra
didasarkan atas izin usahanya.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasa! 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 1C)
Cukup jelas.

Pasal  11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.
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Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Hr-rr"uf a

Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesenian dan tari" adalah hiburan kesenian
dan tari yang dipandang perlu untuk dilestar"ikan dan
diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua
lapisan masyarakat.

Huruf c
Cr-rkup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf I
Cl rk r  l n  i e l as

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup je!as.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf I
Cr rk r  rn  ie las

Pasal21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
A.yat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

l.
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Ayat (3)
Huruf a

Yang dimaksud dengan "reklame papanlbillboard dan
sejenisnya" adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat
dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate,
collibrite, wnil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok
atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang
pada tempat yangdisediakan (berdiri sendiri) atau digantung
atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding,
pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar. disinari maupun
yang tidak bersinar.
Yang dimaksud dengan "reklame megatron/videotron dan
sejenisnya" adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat
dipindahkan) menggrrnakan layar monitor maupun tidak,
berupa gambar dan/ atau tulisan yang dapat berubah-ubah,
terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk
didalamnya Videotron dan Electronic Display.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "reklame kain" adalah reklame yang
tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu
even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan
menCIcunakan bahan kain. termasuk olastik atarr bahan lain. . . . . , 9 9 - - . r ' - . -

yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-
umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey,
banner, giant banner dan standing banner.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "reklame melekat atau stiker" adalah
reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan
dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau
digantung pada sr:atr-r lrenda.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "reklame selebaran" adalah reklame
yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan
cara disebarkan, diberikan a.tar-r dapat diminta dengan
ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang,
digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya
adalah brosur, leafleat, dan reklame dalam undangan.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "reklame berjalan, termasuk pada
kendaraan" adalah reklame yang ditempatkan pada
kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang
diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau
dengan cara dibawa/ didoronglditarik oleh orang. Termasuk
didalamnya reklame pada gerobak/ rombong, kendaraan baik
bermotor ataupun tidak.

Ht-tt'uf f
Yang dimaksud dengan "reklame udara" adalah reklame yang
diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, g?s,
laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.

Hr,rr-r-lf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan "reklame suara" adalah reklame yang
diselenggarakan dengan menggurnakan kata-kata yang
diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh
perantaraan alat.
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Huruf i
Yang dimaksud dengan "reklame film atau slide" adalah
reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan
klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan
lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/ atau
dipancarkan.

Huruf j
Yang dimaksud d6ngan "reklame peragaan" adalah reklame
yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu
barang dengan atau tanpa disertai suara.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 25
Crrkup jelas

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cr rk r  rn  i c las- _ . . - l r J - . - . - .

Pasal 28
Cukup jelas,

Pasal 29
Cukr rn  ie las

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas,

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cr rk r rn  ie les

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukr-rp jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cr rk r  rn  i c lns-  - " ' - r

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.
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Pasal47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Crrkun ie las

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cr rk r  rn  ie las- - . . . - . r J - . - . - .

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Ctrknn ic las

J - ' - - '

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
C r r k r r n  i e l a s

J - ' - - '

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cr rk r  rn  in las

J - ' - ' - '

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
C t t k r  r n  i e l a s

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
C r r k r r n  i c l a s-  - ' " - - r

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
C r  r k t r n  i c l a s

J - ' - ' - '

Pasal 68
Ayat (1)

Cukup jelas.
Avat /2\

Yang dimaksud dengan "kawasan" adalah semua tanah dan
bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna
usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengrrsahaan hr-rtan dan
tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Avat 14\

Huruf a
Cukup jelas.
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Huruf b
Yang dimaksud dengan "tidak dimaksudkan untuk
memperoleh keuntungan" adalah bahwa objek pajak itu
diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-
nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat
diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga dqri yayasan/badan yang bergerak dalam
bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan
kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini
adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 6.9
Cukup jelas.

Pasal 70
Ayat (1)

Penetapan N,IOP dapat dilakukan dengan:
a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah

suatu pendekatan/metode penentuan nilaijual suatu objek pajak
dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang
sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah
diketahui harga jualnya.

b. nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode
penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung
seluruh biaya yang dikelua.rkan r:ntuk memperoleh objek
tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan
penyusutan berdasarkan kondisi pisik objek tersebut.

c. nilaijual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan
nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasi!
produksi objek pajak tersebut.

Ayat (2)
Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. Untuk
Daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya
mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan
NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.

Ayat (3)
Gukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
C r  r k r r n  i e l a s

Pasal 73
Cukup jelas.

PasalT4
Nilaijual r:ntuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih
dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah).
Contoh:
\A/aiih naiak A memnlnvai nhick neiak hcrrrna'
- Tanah seluas 800 m2 dengan harga jual Rp300.000,00/m2;
- Bangunan seluas 400 m2 dengan nilaijual Rp350.000,00/m2;
- Taman seluas 200 m2 dengan nilaijual Rp50.000,001m2',
- Pagar sepanjang 12A m dan tinggi rata.-rata pagar 1,5 m dengan nilai

jual Rp175.000,00/m2.
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Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:
1. NJOP Bumi: 800 x Rp300.000,00 = Rp240.000.000,00
2. NJOP Bangunan

a. Rumah dan garasi
400xRp350.000,00 = Rp140.000.000,00

b. Taman
200xRp50.000,00 .  =  Rp10.000.000,00

c. Pagar
(120 x  1,5)  x  Rp175.000,00 = Rp 31.500.000,00 +

Total NJOP Bangunan Rp181 .500.000,00
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp11.000.000,00 -
Ni lai  Jual bangunan Kena Pajak = Rp170.500.000.00 +

3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp41 1.500.000,00
4 Ta.rif pajak efektif yang ditetapkan dalam

Peraturan Daerah 0,1 5o/o.
5. PBB terutang: 0,15o/o x Rp410.500.000,00 = Rp 615.750,00

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Penetapan SKPD ini hanya untuk Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan.

PasalTT
C r r k r r n  i e l a s

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukr-rp jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Contoh:
Wajib Pajak "A" membeli tanah dan bangunan dengan
Nilai Perolehan Objek Pajak = Rp65.000.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp60.000.000.00 (-)
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak = R.p5.000.000,00
Pajak Yang Terutang = 5o/o x Rp5.000.000,00 = Rp250.000,00

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasa! 8.3
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Yano r l imaksrrd r lnnnan "r isalah lelano" edalah krr t inan r isalah lelano' - " s - " " - ' - . . ' 9 " ' * ' ' T - . ' . . - - . - ' - ' - " 9

yang ditandatangani oleh Kepala Kantor yang membidangi
pelayanan lelang Negara.

Ayat (3)
Cr-rkuo ielas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.
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Pasal 86
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur tata cara pengenaan pajak, yaitu ditetapkan
oleh Bupati atau dibayar sendiri oleh Waiib Paiak,
Cara pertama, pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih
dahulu ditetapkan oleh Bupati melalui SKPD atau dokumen lain
yang dipersamakan.
Cara kedua, pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang
memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung,
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang
terutang dengan menggunakan SPTPD.

Ayat (.3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

A.yat (5)
Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar
sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan
menggunakan SPTPD.
,tika Wajib Pajak yang diberi kepercayaan menghitung,
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang
terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya,
dapat diterbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT yang menjadi
e,eranA ncnanihan

Ayat (6)
Huruf a

Yang dimaksud dengan "Se/f Assessment System"adalah suatu
sistem pemungutan pajak ),ang member"ikan we\/enang penuh
kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan,
menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak'

Huruf b
Yang dimaksrrd dengan "Office .{-s,sg-s-s12941 -Sy-sfem" adalah
suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang
kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya
pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang
(Wajibr Pajak).

Pasal 87
Ketentuan ini mengatur penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang
dibayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib
Paiak tedentrl vana disehrabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian
SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal tidak dilaporkan oleh Wajib
Pajak.
Ayat (1)

Ketentua.n ini memberi kewenangan kepada Bupati untuk dapat
menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap
kasus-kasus tertentu, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib
Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil
pemeriksaan tidak memenuhi kewajilran forma| danlat-au kewajiban
material.
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Contoh:
1. seorang wajib Pajak tidak menyampaikan sprpD pada tahun

pajak 2009. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga
belum menyampaikan SPTPD, maka dalam jangka waktu paling
lama 5 (lima) tahun Bupati dapat menerbitkan SKpDKB aras
Pajak Vang terutang.

2. Seorang Wajib Pajak menyampaikan SpTpD pada tahun pajak
2009. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata
dari hasil pemeriksaan sPTPD yang disampaikan tidak benar.
Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut. Bupati
dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi
administratif.

3. wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah
diterbitkan -SKPDKB, apabila dalam jangka waktr_r pa.ling lama 5
(lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru
dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan
penambahan jumlah pajak yang terutang, Bupati dapat
menerbitkan SKPDKBT,

4. wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Bupati ternyata
jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumrah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, Bupati
danat menerbitkan -S KPDN

Huruf a
Angka 1)

Cukup jelas.
A.ngka 2)

Cukup jelas.
Angka 3)

Yang dimaksud dengan "penetapan pajak secara
jabatan" adalah penetapan besarnya paja.k
terutang yang dilakukan oleh Bupati atau pejabat
yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau
keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Ayat (2)
Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap wajib pajak yang tidak
memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi
adminlstratif brer"upa brunga setresar 2o/o (dua persen) sebulan dar.i
pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau
terlambat dibayar. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak
saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya ,sK-pDKB.

Ayat (3)
Dalam hal wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan
ditemukannya dat-a baru danlatau data yang semula beium
terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang
terutang bertambah, maka terhadap wajib pajak dikenakan sanksi
administratif berupa kenaikan 100o/o (seratus persen) dari jumlah
kektrrangan pajak. Sanksi administratif ini tidak dikenakan apabila
wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan
pemeriksaan.
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Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (s)
Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), yaitu Wajib
Pajak tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dilakukannya,
dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25%
(dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang. Dalam
kasus ini, Bupati menetapkan pajak yang terutang secara jabatan
melalui penerbitan SKPDKB. Selain sanksi administratif berupa
kenaikan sebesar 25o/o (dua puluh lima persen) dari pokok pajak
yang terutang juga dikenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang
atar-r terlambat dibayar rrntrrk jangka waktr-r paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan. Sanksi administratif berupa bunga dihitung
sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya
SKPDKB.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasa! 9Ct
Cukup jelas.

Pasal 91
Ayat (1)

Yang dimaksud "-Sltrat Paksa" adalah Surat Perintah lllnmhevnr
Utang Pajak dan beaya menagih pajak.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal .92
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan di luar kekuasaan" adalah suatu
keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan. Misalnya karena
wajib pajak sakit atau terkena musibah bencana alam.

Ayat (3)
Cr-rkup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukr-rp jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas,

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.
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Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "kondisi tertentu objek pajak", antara
lain, lahan pertanian yang sangat terbatas, bangunan
ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan
Wajib Pajak tertentu.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal .97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal .9.9
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasa!  101
Cukup jelas.

Pasal 102
Ayat (1)

Yang dimaksr-rd dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan"
adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya
melaksanakan pemungutan Pajak.

Ayat (2)
Pemberian bresar"nya insentif dilakukan melalui pembahasan yang
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan alat kelengkapan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah
keuangan.

A.yat (2)
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jetas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.
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