
PERATURAr\1DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR c:, TAHUN 2010

TENTANG

PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN

Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Relribusi Daerah, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun
2002 tentang Pajak Hotel perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan
dengan ketentuan yang ada;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu mernbentuk Peraturan Daerah Kabupaten Musi
Banyua~;in tentang Pajak Hotel.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pernbentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 73, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 1821);

2 Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3209);

3 Undan~I.Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
i'erryuic'oJiari Sengkela Pajak (Lembaran N8gara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lernbaran Negara
Republlk Indonesia Nomor 368'q:

4. Uncl3ngUndang Nomor -19Tahun 1997 lentang Penugillan Pajak
dengan Sural Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nonlor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia f\lomor 3686);

5. Undan~I-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tenlang Pengadilan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tenlang Pembenlukan
Peraluran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia l\Jomor4389);

7. Undang-Undang .



7. Undan~J.Undang NomoI' 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
NomoI' 125, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nonlor 4437) sebaglairnana telah diubah dengan Undang-Undang
NomoI' 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undan~J Nornor 32 Tahun 2004 tentan9 Pemerintahan Daerah
(Lernbman Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NornaI' 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NornaI'4844);

8. Undang-Undang NomoI' 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antma Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NomoI' 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomoI' 4438);

9. Undang-Undang NomoI' 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
. dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 NomoI' 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia NomoI' 5(49);

10. Peraturan Pernerintah NomoI' 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 NomoI' 247,
Tambahan Lernbaran Negara NomoI' 4049);

11. Peraturan Pemerintah NornaI' 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penjualan Baran9 Sitaan (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 NomoI' 248, Tambahan Lembaran Ne9ara Nornor
4050):'

12. Peraturan Pemerintah NomoI' 137 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan
Pemberian Ganti Rugi Dalarn Rangka Penagihan Pajak Dengan
Surat Paksa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
NomoI' ;)49 Tambahan Lernbaran Negara NomoI' 4051);

13. Peraturan Pemerintah NomoI' 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pernerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi dan Pernerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran. Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tamballan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalarn Negeri NomoI' 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Pedornan F'engelolaan Keuangan Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri NomoI' 43 Tahun 1999 tentang
Sistem (inn Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi
Daerah dan Penerirnaan Pendapatan lain-lain;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nornor 5 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daeral, f(abupalen Musi Banyuasin (Lernbaran Daerall
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 36);

18. Peraturan Supati Musi Sanyuasin NomoI' 46 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan,
Pengelola,m Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin .

Dengan""" "
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Uen9an persetujuan bersama

DEWf\N PERWAf(/LAN RAKYAT DAERAH
I<A!3UPATEN MUSI 8ANYLJASIN

dan

SUPAI / MUS! SANYUAS/N

Menetapkan
MEMUTUSKAN

PERATUR,Il,N DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL

BABI

KETENTUAN UMUM

Pa:,a/ 1
Da!am Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah ada/ah Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Pemerintah Daerah ada/ah Kepala Daerah beserta Perangkat
Daerah sebagai unsur penye/enggara Pemerintah Daerah.

3. Kepala Daerah ada/ah Bupati Musi Banyuasin.

4.. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD, ada/ahlembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Pejabat ada/ah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah sesual dengan peraturan perundang_undangan

6. Dinas Pendapatan, Penge/o/aan Keuangan Dan Aset Daerah
yang se/anjutnya disebut DPPKAD ada/ah Unsur Pe/aksana
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Bidang Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imba/an secara /angsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Pajak Hotel yang se/anjutnya disebut Pajak ada/ah Pajak atas
pelayanan yang disediakan oleh hotel.

9. Hotel ada/ah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan
termasuk jasa terkait /ainnya dengan dipungut bayaran, yang
mencakup juga motel, /osmen, gubuk pariWisata, wisll1a
pariwisata, pesanggrahan, rUll1ah penginapan dan sejenisnya
serta rUll1ah kos dengan jUll1lah kall1ar lebih dari 10 (sepuluh)

1
0

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkal
SPTPD, adalah sural Yilng olell Wajib Pajak digunakan untuk
rnelaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek
pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undanganperpajakan daeralJ



11. Surat Seloran Pajaf; Daerah, yang selanjulnya disingkal SSPD
adalah bukli pembayaran atau penyetoran pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengancara lain ke kas daerah melaluitempal pembayaran yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah.

12. Sural Kelelapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDKB, adalah sural ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administratif, dan jurnlah pajak yang masih harus dibayar.

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

ditetapkan.
14 Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat

SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDLl3, 'adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah
kredit pajaklebih besar daripada pajak yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

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

17 Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
rnernbetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tarnbahan, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat

Keputusan Keberatan,
1B. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas

keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 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.

19, putusan Banding adalah putusan badan peradllan. pajak alas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh

Wajib Pajak,
20, Femungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari

penghimpunan data objek dan subjek pajak daerah, penentuan
berarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak
kepaclaWajib Pajak serta pengawasan penyetorannya,

21, Pembukuan,.""".



21. Pembukual) adalall sualu proses pencalalan yang dilakukan
secara leralur unluk mengumpulkan data informasi keuangan
yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya
serla jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa
yang ditutup dengan menyusun laporan:keuangan berupa neraca.
dan laporan laba rugi pada seliap tahun pajak tersebut

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, kelerangan, dan/alau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan sualu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melak;,.anakan' kelenluan peraluran perundang-undangan
perpajakan daerah.

23. Penyidik adalah pejabal pegawai negeri sipil lertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkal oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraluran perundang-
undangan.

24. Penyidikan lindak pidana di bidang perpajakan daerah dan
retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
I~enyidik unluk mencari serta mengumpulkan bukli yang dengan
bukli ilu membual terang lindak pidana di bidang perpajakan
daerah yang lerjadi serla menemukan tersangkanya.

25. Juru Sila Pajak adalah Pegawai yang dilunjuk unluk melakukan
penyilaan dan menguasai barang alau harta wajib pajak guna
dijadikall jaminan unluk melunasi hutang pajak sesuai kelentuan
peraluran perundang-undangan yang berlaku.

26. Kanlor Pelaya~an Piulang dan Lelang Negara adalah Kanlor
Pelayanan Piulang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya
meliputi Daerah Kabupalen Musi Banyuasin.

27. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupalen Musi
Pi1nY'I""in

28 Penelapan pajak secara jabalan adalah penelapan besarnY3
pajak lerhutang yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat
yang dliunjuk berdasarkan dala yang ada alau kelerangan lain
yang oi,Ililiki ulel, I\epdla Ddel~lh atau Pejabat yang ditJmjuk

BAB II

NiI,MI\ OB,JEf<.DAN SUB.JEKPAJAK

Pasal 2

(1) Nama Pajak adalah Pajak Hotel yang dipungut alas seliap
pelayanan di hotel:

(2) Objek Pajak Holel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel
dengan pembayamn, termasuk jasa penunjang sebagai
kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan
kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

(3) Jasa
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(3) JaS3 Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
a. fasili'as telepon, faksimile, teleks, internet, foto copy,

lle1ayanancuci, seterika, taksi dan pengangkut lainnya yang
disediakan atau dikelola hotel;

b. fasilitas olah raga dan hiburan antara lain pusat kebugaran
(fitness centre), kolam renang, lapangan tenis, lapangan
golf, karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau dikelola
hotel;

c. jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau
pertemuan di hotel;

Pasal3

Tidak termasuk objek pajak 110telsebagaimana dimaksud pasal 2 ayat
(2) adalah

a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh
Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

b. jasa sewa apartemen, kondominium atau sejenisnya;

c. jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan
kp.agamaan;

d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti
jampo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang
sejenisnya ; d,ln

e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata van
diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh
UI,lum.

Pasal4

(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang
melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang
mengus,ahakanhotel;

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

BAB III

D!\~J\R PE,NGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Dasar pel1u,jllaall pajak adalah jurnlah pembayaran atau yang
seharusnya dibayar kepada hotel.

Pasal6

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

BAB IV .
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8AB IV

WILAYAH PEMUNI3UTAN DAN TATA CARA

PERHITUNGAN PAJAK

Pasal?

(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah f(abupaten Musi
Banyuclsin.

(2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan
pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pajak terutan!) dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel.

BABVI

TATA CARA PEMUNCiUTAN PAJ,II,KDENCiAN SURAT KETETAPAN PAJAK

DAN DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

Pasal10

Pemungutan Pajak dilaran!) diborongkan.

Pasal 11
(1) Setiap Wajib Pajak yang membayar sendiri pajak yang terutang

wajib mengisi SPTPD.
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan

jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani olel1 Wajib Pajak
atau Kuasanya.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan
kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 15 (lima
belas) l1ari setelah berakhirnya masa pajak.

(4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagalmana ayat (3)
jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD
jatuh pacla 1 (satu) hari kerja berikutnya.

(5) Bentuk.
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(5) Bentuk, isi, tata cara penerbitan, tata. cara pengislan dan
pellyampaian SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT diatur dengan
Peraturan Supati.

Pasal 12

(1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan dengan
InernlJdyal send"i sebagaimana dimaksud pasal '11 aYdt (1)
dibayar berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) digUllakan
untuk rnellghitung, Illempertlitungkan, menetapkall dan
melaporkan pajak sendiri yang terutang.

Pasal 13

(1) Dalam jangka waktu 5 (Iihla) tahun sesudah saat terutangnya
pajak, Bupati dapat menerbitkan:
a. C:;KPDKBdalalll 11al:

1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan
lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

2) jika SPTPD tidak disarnpaikan kepada Bupati dalam
jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan setelah ditegur
secara tertulis tidak disaillpaikan pada waktunya
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

3) jika kewajiban Illengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak
yang terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang
ternula belulll terungkap yang Illenyebabkan penalllbahan
jumlah pajak yang terutang.

c. $fCPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan
tidak ada kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka
2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (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.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi
administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari
jumlah kekurangan pajak tersebul.

(4) Kenail,an sebagailllana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan
jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan
pemeriksaan:

(5) Jumlah. . ..
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(5) Jumlah pajak yang terutang da/am SKPDKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi
administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima
persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang
kurann atau terlaml?at dibayar untuk jannka waktu palinn lama 24
(dua pu/uh empat) bulan dihitunn sejak saat terutangnya pajak.

(6) Tata cara penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN
sebanaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dennan Peraturan
Bupati

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan
penyampaian SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

~UR!'Il TAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal 14

(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:

a. pajak dalam tailun berjalan 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 administratif berupa bunga
daniatau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan
sejak saat terutangnya pajak.

BAB VIII

PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Pasal 15

(1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa
menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran, apabila :

a. wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan
Indonesia untuk selama-Iamanya, atau berniat untuk itu;

b. wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindah tangankan
barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka
menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau
pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;

c. terdapal..
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c. terdapal landa-landa bahwa Wajib Pajak alau Penanggung
Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau
menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya,
alau memindahlangankan perusahaan yang dimiliki alau
dii(Uasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

d. badan usaha akan dibubarkan oleh Pemerintah;

e. terjadi penyilaan alas barang Wajib Pajak alau Penanggung
Pajak oleh . pihak ketiga, atau terdapal tanda-tanda
kepaililan.

(2) Sural Perinlah Penagihan Seketika dan Sekaligus, sekurang-
kurangnya memual :

a. nama Wajib Pajak, alau nama Wajib Pajak dan Penanggung
Pajak;

b. besarnya ulang pajak;

c. perinlah untuk membayar; dan

d. saal pelunasan pajak.

(3) Sural Perintah Penagihan Sekelika dan Sekaligus dilerbitkan
sebelum penerbilan Sural Paksa.

(4) Pelaksanaan penagihan sekelika dan sekaligus, dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

TI\TP, CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 16

(1) Pemhayaran pajak dilakukan di Kas Daerqh atau lempal lain yang
dilunjuk oleh Bupali sesuai waktu yang dilenlukan dalam
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Kepulusan Keberatan; dan Putusan Banding.

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk,
hasil penerimaan pajak harus disetor di Kas Daerah
selambat-Iambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu tertentu yang
dilenlukan den9an Peraturan Bupati.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaf;sud pada ayat (1).
dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 17

(1) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembelulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan
jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar
penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan sejak langgal diterbitkan.

(2) Supati 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 2% (dua
persen) sebulan

(3) Ketentuan
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(3) Kelenluan lebih lanjul mengenai lala cara pembayaran,
penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan
pembayaran pajak dialur dengan Peraturan Bupati.

Pasal18

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD,
Sural Kepulusan Pembelulan, Sural Kepulusan Keberalan dan
Pulusan Banding yang lidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak
pada waklunya dapal dilagih dengan Sural Paksa.

(2) Penagihan pajak dengan Sural Paksa dilaksanakan berdasarkan
peraluran perundang-undangan.

Pasal19

(1) Seliap pembayaran pajak diberikan landa bukli pembayaran dan
dicatat dalam buku penerimaan.

(2) Benluk, jenis, isi, ukuran landa bukti pembayaran dan buku
penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayal (1),
ditelapkan dengan Peraturan Bupati.

BABX

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

F'asai 20

(3) Sural Teguran alau Sural Peringalan alau sural lain yang sejenis
seba~lai awal lindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan
7 (Iujuh) hari sejak saal jaluh lempo pembayaran.

(4) Dalam janSlkawaklu 7 (Iujuh) hari selelah langgal Sural Teguran
alau Sural Peringatan alau sural lain yang sejenis, Wajib Pajak
harus rnelunasi pajak yang lerulang.

(5) Sural Teguran, Sural Peringalan alau sural lain yang sejenis
sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupali
alau pejabal yang dilunjuk

Pasai21

(1) Apabila jurnlah pajak yang rnasih harus dibayar lidak dilunasi
dalam jangka waklu sebagaimana dilelapkan dalam Sural
Teguran, Sural Peringalan alau sural lain yang sejenis, jumlah
pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Bupati menerbitkan Sural Paksa segera selelah lewal 21 (dua
puluh satu) har! sejak tanggal Sural Teguran, Sural Peringalan
alau surat lain yang sejenisnya.

Pasal 22 .
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Pasal22
Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka
waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Supati
segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 23

Setelah dilaksanakan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi
hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal
pelaksanaan perintah melaksanakan penyitaan, Supati mengajukan
permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor Lelang
Negara.

Pasal 24

Setelah kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan
tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera
secara tertulis kepada Wajib Pajak

Pasal 25
Bentuk, jenis, isi formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan
pajak daerah ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

BABXI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
~

PEMBE:BASAN PAJAK

Pasal 26

(3) Supati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat rnemberikan
perlgurdn~Jal1, kel inganan dan pembebasan pajak.

(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak
sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

PEMBETUI_AN, PEMBATALAN,

PENGURANGANKETETAPAN,DANPENGHAPUSAN

ATAU PENC;URANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal27

(5) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Supati
dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN
atau SKPDLSyan~J dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis
dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

(6) Supati. ..
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(6) ; Bupati clapa!
. a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif

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

b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT
atau STPD, SKPDN alau SKF'DLB yang tidak benar;

c. mengurangkan atau meillbatalkan STPD;

d. meillbatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara
yang ditentukan; dan

e. Illengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan
pertilllbangan kemampuan meillbayar Wajib Pajak atau
kondisi tertenlu objek pajak.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif dan pengurangan alau
peillbatalan kelelapan pajak sebagaimana dilllaksud pada ayal
(2) dialur dengan Peraturan Bupali.

BAB XIII

KEBERATAN DAN BANDING

F'asal 28

(8) Wajib I~ajak dapat Illengajukan keberalan hanya kepada Bupali
atau pejabat yang dilunjuk atas suatu;

a. SKPDKB;

b. SI<PDI(BT;

c. SKPDLB;

d. SI<PDN; dan

e Pernotonganatau peillungutan oleh pihak ketiga
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah

(9) Keberatan diajukan secara teliulis dalam bahasa Indnnesia
dengan disertai ~Iasan-alasan yang jelas.

(10) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (liga)
bulan sejak langgal sural, langgal pemolongan alau pemungulan
sebag<Jilll<JI1<JdilTl<Jksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak
dapal rnenunjukkan bahwa jan!~ka waklu ilu lidak dapal dipenuhi
karena keadaan di luar kekuasaannya.

(11) Keberatan dapal diajukan apapila Wajib Pajak lelah membayar
paling sedikit sejumlah yang lelah diselujui Wajib Pajak.

(12) Keberatan yang tidak memenuhi persyaralan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayal (3), dan ayal (4) lidak
dianggap sebagai Sural Keberalan sehingga lidak
dipertimbangkan ..

(13) Tanda ...
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(13) Tanda penerimaan sural keberalan yang diberikan oleil Bupali
iltau pejilbat yang ditunjuk alau tanda pengiriman sural keberalan
meialul sural pos lercatal seba(Jai landa bukli penerirnaan sural
keberalan

Pasal29

(1) Bupali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan,
sejak langgal Sural Keberalan dilerima, harus memberi
kepu,usan alas keberatan yang diajukan.

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

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telail
lewat dan Bupali ticlak memberi suatu keputusan, keberatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal30

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya
kepada Pengadilan Pajak lerhadap kepulusan mengenai
keberatannya yang ditelapkan oleh Bupali.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara terlulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan
yang jelas dalam jangka waklu 3 (liga) bulan sejak kepulusan
diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan
tersebut.

(3) Pengajuan pennohonan banding menangguhkan kewajiban
mernbayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal
penerbilan Putusan Banding.

Pasal 31

(1) Jika pengajuan keberatan atau perf1ilohonan banding dikabulkan
sebag.ian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan unluk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(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 berdasarkan
keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar
sebelum mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan bancling, sanksi
administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen)
SdJd~Jaillldll" clillldksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permoilonan bandinfl dilolak alau dikabulkan sebagian,
Wajib F'ajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar
100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Pulusan
Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang lelah dibayar
sebelurn mengajukan keberalan.

BAB XIV ...
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BAB XIV
PENGEMElALIAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 32

Pajak dapal
Bupati secara

(6) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib
mengajukan permohonan pengembalian kepada
tertulis dan menyebutkan sekura,ng-kurangnya

a. hldll'd Jan Alamat waJib pajak;

b. Masa pajak;

c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;

d. Alasan yang jelas.

(7) Bupati dalarn jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
sejak diterimanya perrnohonan pengembalian kelebihan
pernbayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ha'rus
rnemberikan keputusan.

(8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaillpaui Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan
pengembalian f;elebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan
dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu)
bulan.

(9) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang
pajak.

(10) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB.

(11) Apabila pengernbalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan
setelah lewal waktu 2 (dua) bulan sejak diterbilkannya SKPDLB,
Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebulan dari kelebihan pembayaran pajak.

(12) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupati.

F'asal 33

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang
pajak lainnya, sebagaimana dirnaksud dalarn pasal 32 ayat (4),
pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti
pernindahbukuan juga berlaku sebagaimana bukti pembayaran.

BAB XV ..
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BAB XV

KEOALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 34

(13) ,Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa
'setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah.

(14) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung
mallpun tidak langsung.

(15) Oalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa
seba(Jaimana dimaksud pada ayat (2) hllruf a, kedaluwarsa
penagillan dillitlln[1 sejak tanggal penyampaian Sural PaksCl
terseoul ..

(16) Pengakllan lItang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai. utang Pajak dan belum
melunasinya kepada Pemerinlah Daerah.

(1l) Pengakuan ulang ~,ecara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat dlketahui dari pengajuan permohonan
angsuran alau penundaan pembayaran dan permohonan
keberalan oleh Wajib Pajak.

Pasal 35

(1) Piulang Pajak yan[1 lidak mung kin dilagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapal dihapuskan.

(2) Bupali rnenelapkan Kepulusan Penghapusan Piulang Pajak yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayal (1).

(3) Tata cara penghapusan piulang Pajak yang sudah kedaluwarsa
dialur dengan Peraturan Bupali.

BAB XVI

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 36

(4) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzel paling sedikil
Rp. 300.000.000,00 (liga ralus jula rupiah) per tahun wajib
menyelenggarakan pembukuan atau pencatalan.

(5) Krileria Wajib Pajak dan penenluan besaran omzel serta lala cara
pembukuan atau pencalalan sebagaimana dimaksud pada ayal
(1) diatur dengan Peraturan Supali.

Pasal 37 ..
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Pasal 37
(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang rnelakukan

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

(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 Pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau
rllangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan
guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak
diatllr dengan Peraturan Bupat!.

BAB XVII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal38

(4) Instansl yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi
insentit atas dasar pencapaian kinerja terlentu.

(5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui /\nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.,

(6) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan
berpedoman pada Peraturan Pemerintah tentang tata cara
pemberian dan pemanfaatan insentif.

BAB XVIII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal39

(7) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala
sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib
Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk
menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

(8) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga
terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Supati untuk membantu
dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah,

(9) Dikecualikan.
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(9) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) adalail:
a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau

saksi ahli dalam sidang pengadilan;

b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati
untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga
negara atau instansi Pemerintah yang berwenang
melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

(10) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberi izin
tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar
memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau
tentan~1Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk

(11) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara
pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan
Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat
memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), untuk memberikan dan mernperlihatkan bukti tertulis dan
keteran~Jan Wajib Pajak yang ada padanya.

(12) Perrnintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus
menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan
yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata
yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XIX

PEI\IYIDIKAI\I

F'asal40

(13) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi Vl'ewenang khusus sebagai Penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum
Acarcl Pidana.

(14) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(15) Wewenang Penyiclik sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
adalah:
a. menerima, mencari, mengumpull<:an, dan meneliti

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan
tersebut rnenjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan
yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana
perpajakan Daerah;

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

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen 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 ailli 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 dokurnen yang dibawa;

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

I. mE,manggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

J. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(16) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undan~J-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

F'asai 41

(17) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan
SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
keuanglan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali
jumlah' pajclk terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(18) Wajib Pajak yang c!engan sengaja tidak menyampaikan SPTPD
atau mengisi den!Jan tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat)
kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 42 .
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Pasal42
Tindak pidana eli bidan9 [lerpajakan Daerah tidak dituntut setelah
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saal lerulangnya pajak
alau berakhimya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak
alau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

I:>asal43

(1) Pejabal atau tenaga ahli yang ditunjuk oler. Bupali yang karena
kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayal (2)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (salu) tahun dan
pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta
rupiah)

(2) Pejabat alau lenaga ahli yang ditllnjuk oleh Bupati yang dengan
sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang
menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana
dimakslld dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayal (2) dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 2 (dua) lahun dan pidana denda
paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh Jula rupial))

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang
kerahasiaannya dilanggar.

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan
pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu
dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal44

Denda seba~laimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2)
merupakan penerimaan negara.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal45

Pada saat F'eraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
KabupatenMu:',i Banyuasin Nomor 26 Tahun 2002, tan~Jgal29 Mei
2002 lent"llij Pdjak Holel dicabut dan elinyatakantidak berlaku.

Pasal 46 .
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Pasal46

Peraturcln Dacrat1 ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.

Agar setiap orang men!Jetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin.

Diundangkan di Sekayu
Pada J.<l!:lJJg~as .O\<.TO"" _ 201 (I

#It.,.!s~~\;ARIS DAERAH

I\i2: sU,j{['] A/~~l"~' \
\
'" f)AfH;.H 1*>\ . MUG AD ANAFI
\~ .\'/ II .v ,.,::t;;

"'--' 'N /'Jf/~..:.-- "
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2010 NOMOR bl
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