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TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUS1 BANYUAS1N,

a. bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
tcntang Pcrubahan atas Undang-undang Nomor 18 TahWl 1997
tcntang Pajak Daerah dan Rctribusi Dacrah .dan Peraturan
Pemcrintah Nomor 65 Tahun 200: tcntang Pajak Daerah maka
Peraruran Dacrah Kabupaten lv1usi Banyuasin Nomor 10 Tahun
1998 tentang Pajak Penerangan lalan tidak scsuai lag; dengan
pcrkcmbangan keadaan, schingga perlu dilakukan penycsuaian
terutama terhadap Pasal 60 Ayar 3 Pcraturan Pcmerintah Nomor 65
Tal,un 200L

b. ball\va bcrdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud huruf a di
a(as, pcrlu mcnctapkan Pera{uran Daerah Kabupaten Musi
13anyuasin tentang Pajak Penerangan lalan.

I. Undang-Undallg Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembcntukan
Dacrah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Sclatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lcmbaran Ncgara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketcnagalistrikan
(Lcmbaran Ncgara Republik Indoncsi2 Tahun 1985 Nomor 74,
Tambahan Lcmbaran Ncgara Nomor 3317);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tcntang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tam bah an Lcmbaran Negara Nomor 3686);

4. Undang-Undallg Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 (Cntang Pajak Dacrah dan
Retribusi Daerah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun
2000 Nomor 246 Tamballan Lembaran Negara Nomar 4048);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tcntang Pengadilan Pajak
(Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomar 27.
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

6. Undang-Undang Namor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Pcnmdang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahoo 2004 Namor 53, Tambahan Lcmbaran Negara
Rcpublik Indonesia Nomar 4389);

7. Undang ,..... " .._
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7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemcrintahan
Daerah ( Lcmba{"aJlNcgara Rcpubtik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125. Tambahan Lcmbaran <Ncgara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana ldah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten lang Pemerintar.an
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tenlang Perimbangan
Keuangan antara Pemcrintah Pusat dan .Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia NomorA438);

9. Peraturan Pemerinlah Nomor 38 Tahun 2007 lentang Pembagian
Urusan Pemcrintahan an lara Pemerintah. Pcmcrintah Dacrah
Propinsi dan Pcmcrintah Dacrah Kabupatcn/Kota (Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan
Lcmbaran Negara Rcpub!ik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerinlah Nomor 65 Tahun 200 I lentang Pajak Daerah
(Lembaran Negar3 Republik Indonesia Tahun 200 I, Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

I I. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tenlang Perubahan alas
Pcraturan Pemcnntah Nomor 10 Tahun 1989 tcntang Pcnycdiaan
dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahuo 1989 Nomor 24, Tam bah an Lcmbaran Negara
Republik IndonesiaNomor 3394);

11. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang Pcngelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

13. Peraluran Pemerinlah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedornan
Pembinaan dan Pengav .."asan atas Penyclenggaraan Pemcrintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nemer 165, Tambahan Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia
Nomor 4593);

14. Pcraturan Dacrah Kabupaten Musi Banyuasin Nemor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pcmerintah yang mcnjadi kc\vcnangan Kabupaten
Must Banyuasin (Lcmbaran Dacrah Kabupatcn Musi Banyuasin
Tahun 2008 Nomor 33);

15. Peraluran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008
lenlang Pembentukan Organisasi dan Tala Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin (Lcmbaran Dacrah Kabupaten Musi
Banyuasin Talmn 2008 Nomor 35 );

16. Pcraturan daerah Kabupalen Musi Banyuasin Nemer I Tahun 2008
lenlang APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 (Lembaran
Daerah Kabupalcn Musi Banyuasin Nomor 32 Tahun 2008),
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Mcnetapkan

Dcngan Pcrsctujuao Bcrsama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Jan
BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

I'ERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pas:>!. 1

Dalam Pcraturan Daerah ini yang dimaksud dcngan :

1. Kabupatcn adalah Kabupaten Musi Banyuasin.

Pcmerintah Kabupalen adalah Bupali Musi Banyuasin dan
Pcrangkat Dacrah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai WlSur

p~nyclcnggara Pemenntahan Kabupaten.

3. Bupati ada!ah Bupati Musi BanYD:asin.

4 Dewan Pe[""\Vakilari.Rakyat Daetah, yang selanjutnya wsebut
DPRO adalah Lernbaga Perv..rakilan Rakyat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pcrnenntah Daerah.

5. Sekretans Daerah adalah Sekrelaris Daerah Kabupatco Musi
Banyuasin.

G. Dinas Pendapatan Pengclolaan Keuangan dan Asct Daerah yang
selanjutnya disebut DPPKAD adalah unsur pelaksana Pemerintah
Kabupatcn Musi Banyuasin di Bidang Pcngclolaan Keuangan
Dacrah.

7. PT. PLN (Perscro) adalah Pcrscroan Terbatas Perusahaan Listrik
Negara.

8. Pajak Dacrah yang sclanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib
yang dilakukan olen orang pribadi atau badan kcpada Dearah tanpa
imbalan langsunl; yang scimbang. yang dapat dipaksakan
berdasarkan peraturzn perundang-undang yang bcrlaJ..-u, yang
digunakan untuk mcmbiayai penyelenggaraan pemerintah d.aerah
dan pcmbangunan daerah.

9. Pcnerangan Jalan adalah pcnggunaan tenaga listrik untuk
mcncrangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemcnntah
Kabupatcn.

10. Pajak Pcncrangan Jalan' adalah Pajak alaS penggunatenaga listrik,
baik listrik PLN maupun Non PLN.

1I. Badan .
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I I. Badan adalah sckumpulan orang dan/alau modal yang merupakan
satll kcs3tuan baik yang melakukan lisaha maupun yang tidak
Illelakukan usaha yang meliputi pcrseroan terbatas. perseroan
l:GiI'Iandilcr, perscroan iainnya. Gadan Usaha Milik Negara atau
Dacrah dcngan nama dan dalam bent-uk apapun. firma, kongsi.
kopcrasi. dana pension. pcrsckutuan. pcrkumpulan. yayasan.
organisasi massa. organisasi social politik. atau oeganisasi yang
scjcnis. Icmbaga.., bentuk usaha tcLap dan bcntuk badan lainnya.

12. Induslri adalah scluruh kcgialan alau usaha yang meJakukan
proscs mengubah bahan baku mcnjadi suatu atau bebcrapa jews
produk (bahan jadi).

13. Subjck Pajak adalah orang pribadi atau bad an yang dapal dikenakan
pajak dacrah.

14. \Vajib Pajak adalah orang pribadi atau bad an yang menurut
kctentuan peraturan pcrundang-undangan perpajakan daerah
diwajibkan unluk mclakukan pcmbayaran pajak yang terutang,
tcrmasuk pcmungut atau pcmotongan pajaJ.: tcrtentu.

15. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sarna dengan
1 (salu) bulan takwim atau jangka waktu luin yang ditetapkan
dcngan Keputusan Bupati Musi Banyuasin.

16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sarna dengan
1 (satu) tahun ta.b.....im kccuali bila \Vajib Pajak mcnggunakan
t;iliun buku yang tidal:: sarna dengan tahun taKv..im.

17. Pajak yang lcrutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu
saat. dalam masa pajak. dalam tahun pajak. atau dalam bagian tahun
pajak Illcnurut kctentuan pc ratu ran pcrundang-undangan
pcrpajakan dacrah.

IS. Bulan tnkv.im adalah bulan yang lamanya dalam rriasa pajak )"JJlg"

di bayar olch Wajib Pajak-

19. Sural Pemberilahuari Pajak Daerah yang sclanjutnya disingkat
SPTPD, adaJah sural yang digunakan olch wajib pajak untuk
melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang lerhutang
mcnurut pcraturan pcrundang-undangan pcrpajakan dacrah.

20. SurZlt setoran Pajak daerah. yang selanjutnya disingkat SSPD.
ad~la.h sural yang digunakaD olcb \Vajib Pajak unluk mclak.ukan
pcrnbaya~n atau pcnyetoran pajak yang terhutang ke K.as Daerah
at~u kc tcmpat lain yang ditctapakn oleh Bupali Musi Banyuasin..

21. Sural Kctctapan Pajak dacrah dan sclanjumya disingkat SKPD
adalah Surat kcp~lusaIl yang mcncnlukan bcsamya jumlah Pajak
yang tcrhutang.

22. Stu.at Kctctapan Pajak Daerah kurang bayar yang selanjutnya
disingkal SKPDKB adalah Sural Kcputusan yang merientukan
besarnya jumlah Pajak yang terhutang. jumlah kredit pajak,
jumlah kckurangan pcmbayaran pokok. pajak- bcsamya sanksi
adminislrasi dan jumlah yang rnasih harus dibayar.

23. Surat Ketelapan Pajak Dacrah Kurang Bayar Tambahan yang
sclanjulnya disin~at SKPDKBT adalah sural kepulusaIt yang
mcncnlukan tanlbahan atas jumlah pajak yang dilentukan.

24~Sural .
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24. Sural Kctctapan Pajak daerah lebih bayar , yang sclanjutnya
disingkal SKPDLB adalah Sural Kepulusan yang menentukan
jumlal1 kelcbihan pcmbayaran pajak karena jumlah Kredit Pajak
Icbih bcsa..!""nil!": Pajak yang tcrhulang atau tidak scharusnya
tcrhulang. '

25. Surat KClclapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat
SKPDN. adalah sural kcpulusan yang mcncnlukan jwnlah pajak:
tcrutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak
lerhulang dan tidak ada kredit pajak.

26. Surat Tagihan Pajak Dacrah yang selanjuthya disingkat STPD
adalah sural unluk melakukan tagihan Pajak atau sanksi
administrasi bempa bunga dan atau dcnda.

27. Sural Kcputusan Pcmbctulan adalah sural kcputusan untuk
membclulkan kcsalahan tutis, kesalahan hitung danJatau kekcliruan
dalam pcner3pan peraturan perundang-undangan pcrpajakan
dacrah yang tcrdapat dalam surat kctctapan pajak dacrnh. Swat
KCletapan pajak dacrah kurang bayar, sural keletapan pajak daernh
kurang bayar bayar tam bahan, sural ketctapan pajak dacrnh lebm
bayar, sural ketctapan pajak daerah nihil, atau terhadap
pcmolongan alau pcrnungutan oleh pihak kCliga yang diajukan
olch pihak keliga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

28. Surar Kcputusan Kebcraran adalah sural keputusan alas keberatan
tcrhadap sural kClctapan pajak aderah.., surat ketetapan Paj2.k Dacrnh
kurang bayar, surat ketelapan pajak daerah kurang ba:r--ar
lambahan, sural kclctapan pajak dacrah Icbm bayar, sural kctctapan
pajak dacrah nihil, atau tcrhadap pcmotongan alau pcmungutan oleh
pillak kctiga yang diajukan olch wajib pajak.

29. Putusan Banding adalah keputusan Badan Pcnyclcsaian scngketa
pajak.. alaS banding tcrhadap sural kCPUlUSan. k6bcralan yang
diajukan olcl1 ",ajib pajak.

30. Pembukunn adalah suatu proses pencatatan yang dilah.-ukan secara
tcralur unluk mcngumpulkan data infonnasi kcuangan yang
meliputi harta, kcwajiban. modal. pcnghasilan dan biaya serta
j umlah hargn pcrolchan dan penyerahan barang atau jasa yang
ditutup dcngnn menyusun laporan kcuaAgan bcrupa ncraca dan
!aporan laba rugi pad a scliap TabWl Pajak bcrak.h.ir.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal2

(I) Nama Pajak adalah Pajak Pencrangan Jalan yang dipungul kepada
sctiap pengguna tennga Iistrik daJarn Kabupaten.

(2) Tenaga Lislrik scba!;aimana dimaksud pada ayal (1) adalah tenaga
lislIik arus bolak balik yang bcrasal dari PLN maupun Non PLN.

Pasal 3 ,. _
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Pasal3

(I) Obyck Pajak Pencra','gan J~lan adalah setiap pcnggunaan tenaga
lislrik dari PLN i1•.:••.•.~;j:l Non PLN dalam -.vitayah Kabuparcn.

(2) Dikccualikan dari Obyck Pajak Pcncrangan Jalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) adalah

3. Pcnggunaan tennga listrik olch [nstansi Pcmcrintah Pusat dan
Pcmcrintah Kabupaten.

b. Penggunaan tenaga listrik pad a tcmpat.:tcmpat yang digunakan
olch Kcdutaan. Konsulat. PCf\.vakilan asing dan Icmbaga-
lembaga lntemasional atas azas tirnbaJ balik sebagaimana
berlaku untuk Pajak Negara.

c. Pcngguna Tenaga Listrik yang berasal bukan dari PLN dcngan
kapasitas {crtcntu yang (idak mcmcrlukan izin dari instansi
tehnis terkait.

d. Pcnggunaan tcnaga listrik lainnya yang khuSus digtinakan untuk
lempat ibadah.

Pasal 4

(I) Subyck Pajak Pcncrangan JaJan adalah orang pribadi atau badan
yang menggunakan {enaga listrik.

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau bad an yang mcnjadi
(1clanggan listrik atau pengguna Tanag Lislrik.

BABIII

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

PasalS

(I) Dosor Pcngcnaan Pajak Pcncrangan Jalan adalah Nilai Jual
Tcnaga Listrik.

(2) 1".!ilaiJua! Tennga Listrik scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
d itetapkan :

;:L Dalam hal Tenaga Listrik dan PLN dengan pcmbayaran. nilai
jual Tenaga Listrik adalah jumlah tag.ihan biaya beban ditambah
dcngan biaya pcmakaian K \VH yang ditctapkan daJam rckcning
listrik.

b. Oalam hal tcnaga listrik be rasa I dari bukan PLN dcngan tidak
dipungut bayaran. nilai jual tenaga listrik dihitung
bcrdasarkan kapasitas terscdia.. pcngguna listrik atau
taksiran pcngguna listrik. dan harga satuan listrik yang berlakll
di wilayah Kabt.;putcn.

(3) Khusus unluk kcgiatan industri. pc:rtarnbangan minyak bumi dan
gas alam serta kcgiatan p-:rtambangan lainnya, Nilai Jual
Tenaga List,ik scbagaimana dimaksud daJam ayat (I) dan aynt (2)
huruf b ditetapkan scbcsar 30% (tiga puluh persen) .

.Pasal 6 ...._..__
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Pasal6

Tarif Fajak ditctapkan scbagai b('~b..!f :

(I) Penggunaall Tcnaga Listrik y=g berasal dari PLN, bukan Wltuk
fndustri dan pCf1ambangan scbcsar 8% (delapan pc~cn).

(2) Pcnggunaan Tcnaga histrik yang bcrasal dari PLN. untuk Industri
Jan Pcnamballgan scbcsar 50/0 (lima pcrscn).

(3) Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari bukan PLN, bukan
untuk Industri dan Pcrtambangan scbcsar 3% (tiga pcrscn).

(4) Pcnggunaa.n Tenaga Lislrik yang bcrasal dari bukan PLN. untuk
Industri dan Penambangan 80/0 (delapan pcrscn).

BABIV

WILA YAH PEMUNGUTAN DAN
CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

(1) Pajak yang tcrutang dipungut di wilayah Kabupatcn tcmpat
pcnggunaan tenaga listrik.

(2) Besarnya Pokok Pajak Penerangan Jalan yang (crhulang dihitung
dcngan cara mcngalikan tariff scbagaimana dima.ksud dalam pasal 6
ayat (I), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dengan dasar pengenaaJ] pajak
sebagaimana dimaksud dalam pasa! 5 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3).

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) bulan takw;n.

Pasal9

(I) I3agi pelayallan listrik yang bcrasal dari PLN. Pajak terutang dalam
rnasa pajak tcrjadi scjak ditcrbitkan Tcgiha.'l Rckcning Listrik.

(2) Bagi pengguna listrik lainnya yang berasal buk= dari PLN, Pajak
tcrulang dalam masa Pajak tcrjadi scja...1{ ditcrbitkannya SKPD.

Pasa! 10

(!) Setiap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN
wajib mcngisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (!) harus diisi dengan jelas,
ocnar dan !cngkap.

(3) Waj ib .
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(3) Wajib Pajak yang Illcnggunakan listrik PLN, daftar rckcning listrik
yang dilcrbitkan olch PLN mt;rupakan SPTPD.

(4) .c;PTPD yang dicnaksud dalam ay2.: (t) harus disampaikan
kcpada Bupati sclanlbat~lambatnya 15' (lima bclas) hari sctclah
bcrakhirnya masa pajak~

(5) 8cntuk isi dan tata cara pcngisian SPTPD ditctapkan oleh Bupati.

BAB VI
TA T A CAR.••.PERHITUNGAN DAr-;

PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

(I) Bcrdasarkan SPTPO scbagaimana dimaksud da1am pasa1 10 ayat <I)
pada Pcraturan Dae:rah ini, Bupa.ri mcnctapkan pajak tcrhutang'
dcngan menerbitkan SKPD.

(2) Apabila pcmungutan Pajak bckcrjsanl<l dcngan PLN rckcning listrik
dipersamakan dcngan SKPD.

(3) Apabila SKPD sebagaimana dima.k.sud pada ayat (1) tidak aLJ,u

kurang dibayar sctclah JeW;}! \vaktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
scjak SKPD diicrima. dikcnakan sanksi administrasi berupa bunga
schcsar 2% (dua pcrscn) scbula.n dan dira,gih dcngan mcncrbitkan
STPO.

Pasal 12

(1) \Vnjib Pajak yang mcmbayar scndiri. SPTPD scbagai'mana dimaksud
daJam pasal 11 ayat (1) digunakan untuk mcnghitung, mcnctapkan
pajak scndiri yang tcrhutang ..

(2) Oalan1 jangka waktu 5 (lima) tahun scsudah saat tcrhitungnya pajak.
Kcpa:a Dac,rah dapat mcnerbitkan:
a. SKPOK13
b. SKPOKBT
c. SKPDN

(]) SKPDKB scbagaim<:na dimaksud pada ayat (2) hurufa ditcrbitkan:

Q. ApJbila bcrdasarkan hasil pcmcriks.:..an atau kClerangan lain.
Pajak yang tcrhutung tidak alau kucang dibayar. dikcnakan
sanksi administrasi berupa blL'lg sebcsar 20/0 (dua pcrscn)
scbulan dihitung dari pajak yang kurang atau lcrlambat bayar
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua ?uluh cmpat) bulan
dihitung scjak saat tcrhutangnya pajak.

b. Apabila SKPO tidak disampaikan da1am jangka waktu yang
ditcntukan dan tetah ditegur sccara tertulis. dikenakan sanksi
administmsi bcrupa bunga 2% (dua pe'rscn) scbulan dihitung
dan pajak yang atau tcrlambat dibayar untuk jangka waktu
paling lanla 24 (dua puluh cmpat) bulan dihitung scjak saat
tcrhutangnya pajak.

a. Arabila .
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c. Apabila kcwajiban mengisi SPTPD lidak dipcnuhi, pajak yang
tcrhutang dihitung sebesar 2°.-'0(dua pcrscn) scbulan dihitung
dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu
pal:!~~ !~_!na 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
tcrhutangnya pajak. '

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayal (2) huruf b diterbitkan
apabila dilclllukan data baru atall data yang scmula bclunl tt::ru.rigkap
yang menyebabkan penambahan j umlah pajak yang lerhutang akan
dikenakan sanksi administrasi herupa kenaikan sehesar 10% (sepuluh
persen) darijumlah kekurangan pajak tersebul..

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diterbitkan
apabila jumlah pajak yang terhutang sarna bcsarnya dcngan jumlah
kredit pajak.

(6) Apabila kewajiban membayar pajak tcrhutang daJam SKPDKB dan
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pad a ayot (2) huruf a dan b tidak
atau rida": scpcnuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah
ditenlukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan
sanksi admillislrasi bcrupa bunga 2%, (dua pcrscn) scbulan.

(7) Penambahan jumlah Pajak yang terhulang sebagaimana dimaksud
ayat (4) tidak dikcnakan pada wajib paja-I.;:apabila mclaporkan scndiri
sebclum dilakukan tindakan pcmeriksaan.

BAB VII

TATA CAR...••.PEl\1BAYARA.N

Pasal 13

(I) Pembay"aran pajak diIakukan di Kas Daerah Kabupalen atau tempal
lain yang ditunjuk olclt 8upati scsuai waktu yang ditcntukan dalam
SI'TI'D.SKPD ,SKPDKB,SKPDKBT dan STPD.

(2) ApabiIa pembayaran pajak diIakukan dilempat lain yang dilunjuk,
hasil pcnerimaan pajak harus disetor de Kas Dacrah Kabupaten
seIambat-lambatnya I x 24 Jam.

(,)) PClllboynran Pajak scbag;]imana dimaksud pada nyat (I) dan ayat (2)
di lakukan dcngan mcnggunakan SSPD.

Pasal14

(1) Pcmbayaran Pajak harus diJa.kukan sekalifus atnu lunas.

(2) Bupati dapat memberikan pcrserujuan kepada Wajib Pajak untuk
mcngangsur pajak terhutang dalam kurun v,,-aktu tcrtcntu, sctelah
mcmcnuhi pcrsyaratan yang d.itcnlukan.

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) hams
dilakukan sccara tcmtur dan bcrturut-turut dcnga.r:t dikcnakan bunga
scbcsar 2°,/0 (dua perscn) sebulan dari jLimlah pajak yang bclwn etau
kurang bayar.

(4) Bupati .
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(4) 13up:.Jti d:Jpat mCl11bcriKan pcrsctujuon kcpada \Vajib Pajak unlUk
mcnunda pcmbayaran pajak saIllpai batas wa.k.tu yang ditcntukan
sctdah mcmcnuhi ['{...r"~'"ratan yang ditcntukan dcngan dikenakan
bunga 2% (dua pcrscn) scbulan dari jUlTJ.lah pajak yang belum atau
kcrang bayae

(5) Pcrsyaratan ulltuk dopa mCllgangsur dan mcnunda pcmbayaran scrta
tala cara pcmbayaran angsuran dan pcnundaan scbagaimana
dimi.lksuJ rada ay:\t (2) dan ayat (1) ditctapkan olch Bupati.

rasal 15

(1) Sctiap pcmbayaran o<1j<l.k seb<l.gaimana dlTllaksud dalam pasal 14
c...Iihcrikall tal1d~1 hukti pcmbayaran Jan <.1icattH dalam buku
rcncrimJ.an.

(:?) Bcntuk, jcnls. 1St. ukuran tanda bukti pcrnbayaran dan buku
pcncrimaan rajak schagaimana dimaksud pada ayat (I) ditctapkan
olch Gurali.

BAEl VIII

TATA CARA PENACIHAN PAJAK

Pasal 16

(1) Sural Tcguran alau Sural Peringntan alnu Surat Lain yang scjenis
~L'hagai <lv.al lilloakan pclaksan'aan pcnagihan pajak dikcluarkan -7
(tujulJ) hari st.:jilk s:.t<t!jatuh tcmpo pcmbayaran.

(2) Dalam jangka waKtu 7 (tujuh) hali sctclah tanggal ~ural Teguran atau
Surat p~ringat<ln aWu Surat lain yang scjcnis. \vujib pajak haius
l1lclunasi pCljak yang tt.::rhutang.

(.3) Surat Teguran. Sur()! Peringatan awu Surnt lain yang scjenis
s::bag()imana dimaksud pZ1da ayat (I) dikcluarkan olch 8upati.

rasa I 17

(I) .-\pClbila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam
.i:lllgka \VaKtu schagai1l1ana ditctapkan d:J.lalll sural tcguran, surat
rcringatan awu surat luin yang scjcnis. jumiah pajak yang harus dibayar
Jitagih dCllgan surat r.3ksa.

(~) Bupati fllcncrbilkan surat pakS:1 scgcra sctdah Icwat 21 (dua puluh satu)
hari scjak lan !:,-gaI surat tcgurun. stlr;)t pcringatan arau sural lain yang
sl..."jcnisll)'a.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x
.=!4 jam scsudah tanggal pembcritahuan sural paksa. BUpali segcra
Illcncrhitkan surat pcrinrah mclaksanakan pcnyitaan.

Pasal 19 _
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Pasal 19

Sctclal; dilaksanakan pcnyitaan dan wajib pajak belum juga mclunasi
hu{~.llg pajaknya. selclah ic\,val 10 (scpuluh) hari scjak langgal
flt:"iaksanaan pcrintah mclaksanaKan penyitaan. 8upati mengajukan
pcnnirH3an pcnctapan tanggal pclelangan kcpada Kantor Iclang Ncgara.

Pasal 20

SClt':Jah Kantor Lclang Negara mcnctapkan han, tanggal. jam dan
lcmpat pclaksanaan Lclang. juru sita mcmbcritahukan dcngan segcra
sccara tcrtulis kcpada wajib pajak.

Pasal 21

lkl1111k . .i~nis_ isi formulir yang digunakan untuk pclaksanaan Pcnagihan
P;l.iak D:-ll.::rahditctapkan olcl1 Bupali.

BAlllX

I'ENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN I'A.JAK

Pasal 22

(I) 8upati bcrdasarkan pcmlOhonan \vajib pajak dapat mcmbcrikan
(lcngurllngan. keringanan dan pcmbcbasan P:Jjak.

(2) Tata cara pcmbcrian pcngurangan, kcringanan dan pernbcbasan pajak
scb0gai mana dil11aksud pada ayal (I). dilctapkan olch Bupati.

BAll X

TATA CARA PEMllENTUKAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU

('ENG URANGAN SANKSl AO: .••.IINISTRASI

Pasal 23

(I) L~llpalikarcna jabatarl atau atas pcrmohonan \\'ajib Pajak dapat :
o Membctulbn SKPD atau SKPDKI3T atau STPD yang dalam

pcncrbitannya lcrdapat kcsalahan tulis. kcsalah3.I1 hitung dan aLaU
kckcliruan dalam pcncrapan pcral'Jran pcrundang-undangan Pajak
Dacrah.

h. Ncnbalalkan atau mcngurangkan kctctapan pajak yang lidak
bcnar.

c. Mcngurangkan atau mcnghapuskan sanksi administrasi bc:rupa
hUllga. dCllua dan kcnaikan po.jak yang tcrhutang dalam hal sanksi
lcrschut dikcnakan karena kchilangim \Vo.jib Pajak atau bulan
karena kcsalahannya.

(2) Pcrrnohonan ,: ..
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(2) PcnnohoniUl pcmbetulan. pembalalan, Pcngurangan ketclapan dan
pcngh3pusan atau pcngutangan sanksi adminislrasi alas SKPD,
SKPDKI3, SKPDKBT dan STPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1).
harus ,-:;~(,uiipaiakan secara tertulis oleh \V.:;.j:b Pajak. kcpada Bupati a!.au

pcjabat yang ditunjuk sclambat-Iambatnya' 30 (tiga puluh) hari scjak
tanggo.1 dilcrima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan
mcmbcrikan alas an yangjelas. '

(.1) Ilupali ~Itau pcjabal yang dilunjuk paling lama 3 (liga) bulan scjak
JitcrimanYil sural pcrrnohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
Perda ini. sudah hams memberikan keputusan.

(4) Apabila sCleiah lewat waktu 3 (tiga) bulan scbagaimana dimaksud pada
ayat (3) Bupati atau pajabcq yang ditunjuk tidak mcmbcrikan ~cputusan.
pennohonan pcmbctulan. pcngurangan ketetapan dan pcnghapusan atau
pcngurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB Xl
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal24

(I) \Vajib Pajak dnpat mcngajukan kebcratan hanya kcpaCfa Bupati atau ,
Pejabat yang ditunjuk atas suatu:
a. SKPD
b. SKPDKB
c. SKPDKBT
d. SKPDLB
c. SKPDN

(2) PClllohonan kcbcratan scbagaimnna dimaksud pada 'ayat (1) hams
disampaikan sccara tcrtulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga)
bulan sejak langgal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,. SKPDLB dan
SKPDN ditrima Wajib Pajak, kccuali apabila wajib pajak: dapat
mcnunjukkan bahwa 'jangka waktu iti tidak ,dapat dipcnuhi karena
kcadaan diluar kckuasaannya;

(3) Bupali dalanl jangka waklu paling lanla 12 (dua bclas) bulan hams
membcrikan ja\ •...aban atas pennohonan keberatan pcmbayaran pajak
s~bagaimana dimaksud pada llynt (2);

(..j) /,-pabil~l sctcLJ.h Icwat jangka \vaktu 12 (dua bclas) bulan sebagaimana
di~llaksud pL1da ayar (3) Bupati tidak mcmbcrikan kcputusan
p-;.:nnohollan kcbcratan pcmbayaran pajak dianggap dikabulkan;

(5) Pcngajuan kcberatan scbagaimana dimaksud pada aym (I) Pasa! ini
tidak mcnunc.1;J kcwajiban mcmbayar pajak.

Pasal25

(I) Wajib Pajak dapal mcngajukan banding kepada Badan Pcnyelcsaian
Scngkela Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sctclah diterimanya
kcputusan kcbcratan.

(2) Pcngajuan Banding scbagaimana dimaksud pada ayat (I) pasa! ini lidak
mcnunda ke\vajiban mcmbayar pajak dan i:>cfl'agihan Scuai d,engan
kctcntuan yang bcrlaku.

Pa~al26 """""_.
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Pasal 26

Arabi/a pcngajuan Kcbcratan scbagaimuna dimaksud dalam pasal 24
:Jlau banding :,•.,:bagaimana dirnaksud dalam pasal 25 dikabulkan scbaian
a!:lU scluruhnya, kclcbiha.n pcmbayaran pajakl dikcmbalikan dcngan
Jitalllbah imbalan bunga 2 % (dun pcrscn) scbulan unruh: paling lama 24
(duElpuluh cmpat) bulan.

BAB XI!

PEi':GEMlJALIAN KELElJ[HAN PEMBAYA:RAN PAJAK

Pasal27

(J) \Vajib Pajak darat mcngajukan pcrmohonun pcngcmbalian kclcbihan
PClllh~lyaran pajak kcpaJa f3upa{j Sccara lcnulis dan mcncbutkan
sckurang-kurangnya .
:1 Nama dan alamat "vajib pajak.
h. t-Iasa pajak.
c_ Bcsanlya kclcbihan pcmbayaran pajak.
J. t\Lisan yang jelas.

en 8up;]ti dalam jangh:a waktu paling lama 12 (dua belas) bulan scjak
Jitcrimanya 'pcnnohonan pcngcrnbalian kclcbihan pcmbayaran pajak
scbu!;3.imana dimak.sud pada ayat (1) harus mcmbcrih:an kcputusan.

(J) Apabila jangka waktu sebagaimana dima.k.sud pada arat (2) pasal tnl

Jilampaui Bupati tidak mcmberikan kcputusan, pcrmohonan
flcngcmhalian h:cltbihan pcmbayaran paja.k. dinggap dikabulkan dan
SKPDU3 harus ditcrhitkan dalam jangb waktu paling lama I (satu)
hulan.

(4) Apabi/a Wajib Pajak mcmpunyai hutang pajak Lainnya, kelcbihan pajak
~chagairnana dimaksud pada ayat (2) pasal ini langsung dipcrhitungkan
untuh: mdunasi tcrlcbih dahulu hUlang pajak tcrscbut

(5) Pcngcmbalian kclebihan pembayaran pajak dilakukan dalam "",:aktu
paling lama 2 (dua) bulan scjak dilcrbitkanny<:J. SKPDLB dcngan
mCnl'rOilkan Sural Pcrintah Pcmbayaran.

(6) :\pabda Pcngembalian kclcbihan pcmbayaran pajak dilakukan se(ciah
icw2.t ~ (dun) bulan scjak dircrbitka..nnya SKPDLB. Bupati atau Pajabat
yang ditunjuk. mcmbcrika.Jl imbalan scocsar 20/0 (dua pcrscn) sebulan
;:Haskctcrlambatan pcmbayaran kclcbihan pajak.

Pasal 28

Apabiia kcIebihan pcmbayaran pajak dipcrhitungkan dcngan hutang
pajak lainya scbagaimana dimaksud dalm pasa! 27 ayat (4),
pClllbayarannya dilakukan dcngan cara pcmindahan bukuan juga
herlaku scbagai bukli pcmbayaran.

BAB XII [ .
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BAB XIII
KADALUARSA

Pa~sal29

(I) Hak untuk mclakukan pcnagihan pajak, k~daluarsa setclah melampaui
jangka waktu 5 (lima) lahun tcrhitung sejak Sa'll terhutangnya pajak,
kceuali apabila wajib pajak melakukan lindak pcdana dibidang
pcrpajakan daerah.

(2) Kadaluarsa pcnagihan' pajak scbagaimana dirrtaksud pad a ayat (I)
tertangguh apabila :
a. Diterbitkan surat leguran dan sural paksa.
b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib Pajak baik langsung

maupun tidak langsung.

BAB XIV

PENYlDlKAN

Pasal30

I
,

(1) Pc-jabat Pcgawai Ncgcri Sipil tcrtcntu dilingkungan Pcmcrintah Dacrah
dibcri \Vcwcnang khusus scbagai pcnyidik untuk melakukan pcnyidikan
tindak pidana dibidang pCflJajakan dacrah scbagai mana dimaksud
dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 ahun 1981 tenlang
Hukum Acara Pi dana.

(2) Wcwcnal1g penyidik sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) adalah:
a. Mencrima, mencari, mengwnpulkandan mcncliti keterangan atau

laporan bcrkcnaan dcngan tindak pidana dibidang perpajakan
dacrah agar kctcrangan atau laporan tcrsebul mcnjadi Icbih lcngkap
da.n je!as.

b. Mcncliti, mencari dan mengumpulkan kClcranga.n mcngenai orang
pribadi atau badan lentang kcbenaran pcrbuatan yang dilakukan.
schubungan dcngar:. tindak pidana pcrpajakan daerah tcrsebUL

c. Meminta keterangan dan bahanbukti dari orang pribadi atau badan
schubul1gan dengan tindak pidana dibidang perpajakan dacrah.

d. ~1emcriksa buku-b~ku, catalan-catatan dan dokumcn-dokumen lain
bcrkcnaan dcngan tindak pidana dibidang pcrpajakan dacrah.

c. Melakukan Pcnggelcdahan untuk mcndapatkan bahan buk'ti
pcmbukuan. pencatatan dan dokumen-dokun1en lain serta
lllclakukan pcnyitaan lcrhadap bahan bukti terscbut.

r 1\1cminta bantuan tcnaga ahli dalam rangka tugas pcnyidikan lindak
pidana dibidang pcrpajakan dacrah.

g. Mcnyuruh bcrhenti, melarang scseorang mcninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemcriksaan sedang bcrlangsung dan memcriksa
idcntilas sescorang dan alau dokumcn yang di bawah sebagaimana
dirnaksud pada huruf c.

h. Memotrcl sescorang yang bcrkaitan dcngan lindak pidana
pcrpajakan dacrah.

I. Mcmanggil orang untuk didcngar kctcrangannya dan diperiksa
scbaga'j tcrsangka atau saksi;

j. Mel1gJientikan .
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J. Menghentikan pcnyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang pcrlu untuk kclancaran penyidikan
lindak pidana dibidang pcrpdjti.kan dacrah mcnurut hukuffi yang
dapal dipcrtanggungjawabkan.

(3) Pcnyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat. (I) memt>e-ritahokan
dimulainya penyidikan dan m~nyampaikan hasil pcnyidikan kcpada
pcnuntut umum. sesuai dcngan kctentuan yang diatur daJam Undang-
undang Rcpublik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tcntang Hukum Acara
Pidana.

BAB ;>(V

KETENTUAN PIDANA

PasaI31 ..

(I) Apabila Wajib Pajak dengan scngaja tidak menyan1paikan SPTPD atau
melampirkan kctcrangan yang tidal:. benar. scbagaimana dimaksud
dalam pasal 10 ayat (I) dan ayat (2) pad a pcraturan daerah ini. schingga
merugikan keuangan daerah dupat dipidana dengan pidana. penjara
paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak
Rp. 50.000.000.- (Iimapuluhjuta rupiah).

(2) Tindak Pidana scbagaimana dimaksud pad a ayat (I) di alaS, adalah
Pclanggaran.

Pasal3,2

Tindak Pidana scbagaim~a dimaksud dalm pasa! 31"ayat (l)dan ayat.
(2) tidak dituntut sctclah mclampiikan jangka waktu 10 (sepuIuh) tahun
sajak saat terhutangnya pajak atau bcrakhimya masa pajak atau
bcrakhimya tahun pajak.

BAB XVI

KETENTUANPENUTUP

Pasal 33

Pclaksanana alas Pcraturan Dacrah ini ditetapkan olch Bupau.

Pasal34

Dcngan bcrlakunya Pcraturan Dacrah ini maka Pcraturan Dacrah
Kabupatcn Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 1998 tcnlang Pajak
Pcncrangan jalan (Lcmbaran Dacrah Tahun 1998 Nomor 8) dicabut dan
.dinyatakan tidak bcrlaku.

PasaI35 .
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Pasal35

Pcraturan Dacrah ini mulai herlaku pada {4Jlggal diundangkan.

Agar SC{iar orang dapat Mcngctahui. mcmcrintahkan pcngundangan
(Jcllgan pcncmpalannya dalam Lcmbaran Dacrah Kabupatcn Musi
llanyuasin.

2008

USl BANYUASlN.

2008

HIS DAERAH
USI BANYUASIN.

l)iull(Jan~ di St.:kayu
;)uL1

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2008 NOMOR :L[1

I
.-1
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