
BUPATI KEPULAUAN GIHE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPU AN SANGIHE

NOMOR 1 TAHUN 2O7

TENTANG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN N PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

BUPATI KEPULAUAN SANGIH

I r':'

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang

tentalg Pajak Daerah dan Retribusi

ayat (2) huruf j dm Bab VI Pasal 77

mengatur tentang Pajak Bumi dan

Perkotaan sebagai Pajak Da

Nomor

Daerah

pal

28 Tahun 2OO9

Bab II Pasal. 2

dengan 84 yang

b.

Perdesaan dan

, sehingga untuk

pemberlakuannya Perlu Penga

Daerah;

dengan Peraturan

bahwa berdasarkan Pertimbangan dimaksud

dalam huruf a, Perlu membentuk turan Daerah tentang

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaal;

Mengingat.

4
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 195P tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II di Sulawlr:si (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 i;lomor 74' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)

)

sebagaimana telah diperbaharui dalam Undang-Undang

NomorSTahun2oo2tentangPeurbentukanKabupaten
Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2oo2 Nomor 22, Tarnbahan

LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor4ls3)dan
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2oo7 tentang Pembentukan

Kabupaten Kepulaual Siau Tagulandang Biaro di Provinsi

Sulawesi Utara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO7 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a69L);

Undang-Undalg Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1960 Nomor lO4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 20I3);

Undang-UndarrgNomor8Tahunlg8ltentangKitabUndang-

Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-UndangNomorlgTahuntgg7tentangPenagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun tgg7 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OOO

tentalg Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun

lggT tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor

129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3e87);
5. Undang. " "

-o.

4.
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2oo2 tentang Pengadilan

Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo2

Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a189);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2oo8 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaa);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahal

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor aa38);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2oo9 tentang Pajak Daerah

da]l Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2oog Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2ol7 tentang Pembentukan

peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 523fl;

7.

B.

9.

lO.Peraturar. . . .
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l0.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

PelaksanaanUndang-UndangNomorpTahunl98ltentang
HukumAcaraPidana(LembaranNegaraRepubliklndonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan trrd.baran Negara Republik

Indonesia Nomor 3253);

ll.peraturan pemerintah Nomor 135 Ta$un 2OOO tentang Tata

carapenyitaan Dalam Rangka Penagitrlan Pajak Dengan surat

Paksa (Lembaran Negara Republik lfrdonesia Tahun 2OOO

Nomor 135, Tambahan Lembaran Negiara Republik Indonesia

Nomor aOa9);

l2.Peraturan Pemerintah Nomor 58 2OOS tentang

pengelolaan Keuangan Daerah (Lemd.ara' Negara Republik

IndonesiaTahun2OO5Nomorl4O'TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor +SZll;

l3.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OOS tentang

pedoman pembinaan dan pensawfsan penyelenggaraa,,

Pemerintahan Daerah (Lembaran NeSpra Republik Indonesia

Tahun 2OO5 Nomor 165, fambalan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a59a);

l4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah'

pemerintahan Daerah provinsi, dan pemerintahan Daerah

Kabupate nf Kota (Lembaran Negarl Republik Indonesia

Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lerlrbaran Negara Republik

indonesia Nomor a737);

lS.peraturan pemerintah Nomor oo rariun 2010 tentalg Tata

carapemberian dan pemanfaatan Insfntif Pemungutan Pajak

Daerah darr Retribrrsi Daerah (Lemfaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O1O Nomor 119'] Tambahan Lembaran

ql

Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

16.Peraturar. - .
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l6.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2OlO tentang Jenis

Pajak Daerah yarig Dipungut Berdasarkan Penetapal Kepala

Daerah atau Dibayar Sendiri oleh wajib Pajak (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O7O Nomor 153,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

517e);

lT.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 27 Tahun 2077 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri DaLam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

l$.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2Ol1

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

lg.Peraturan Menteri

tentang Badan atau

Tidak Kena Pajak

Perkotaan;

2O.Peraturan Menteri

tentang PenYesuaian

Kena Pajak;

Keuangan Nomor : I48IPMK.O7 l2OlO

Perwakilan Lembaga Internasional yang

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Keuangan Nomor : 67 /PMK.O3l2Ol7

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak

2l.Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam

Negeri Nomor : 2l3IPMK.O7 l2OlO tentang Pengalihan Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan'

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

dan

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

MEMUTUSKAN :.
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan:PERATURANDAERAHTENTANGPAJAKBUMIDAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Daiam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

2. pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangka! Daerah sebagai unsur

penyelen ggaraPemerintahan Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe;

4. Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutn{a disebut DPRD ada-1ah

Lembaga perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten fe$utauan Sangihe sebagai

unsu.r penyelen ggaraPemerintahan Daerah ;

5. peraturan Daerah adalah peraturan Per-undan8-u]ndangan yang dibentuk

atas Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan RaJryat Daeralr Kabupaten

Kepulauan Sangihe dan Bupati Kepulauan Sangihei

6. peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kepulauen Sangihe;

7. pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan

Daerah dan atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan Yang berlaku;

B. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yarlg bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi

sebe sar-be sarrrya kemakmuran rakyat;

g. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ada-lah Pajak atas

Bumi danlatau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan

oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yarlg digunakan untuk

kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan;

lO.Bumi. . . .
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1 0 . Bumi adalah permukaan bumi yang melipu 4 tanah

pedalamal serta laut wilayah Kabupaten Keputrr"l Sangihe;

dan perairan

ll.Bangunan adaiah konstruksi teknik yang ditanarrl atau dilekatkan seca-ra

tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut.

l2.Perkotaan adalah sektor perkotaan yang meliputi :

- seluruh Kampung / Kelurahan yang berada di wilayah ibukota Kabupaten

Kepulauan Sangihe;

- Kampung / Kelurahan yang berada di sekitar wilayah ibukota Kecamatan

Kabupaten Kepuiauan Sangihe.

l3.Perdesaan ada-lah sektor perdesaan yang meliputi Kampung dengan

sarana/prasarala penunjang kegiatan administrasi pemerintahan, sosial,

ekonomi dan perdagangan yang belum memadai.

14.Ni1ai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP ada-lah harga rata-

rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang tetadi secara wajar, dan

bilamana tidak terdapat transaksi jual be1i, NJOP ditentukan melalui

perbandingan harga dengan objek lain yang atau nilai perolehan

baru, atau NJOP pengganti.

l5.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau

pajak.

badan dapat dikenakan

16.Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, mllinuti pembayar pajak,

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memput'ryai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah.

17.Badan adalah sekumpulan orang dan atau mldal yang rrrerupakan

kesatuan baik yang melakukan usaha, maupun 
f** 

tidak melakukan

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Perseroan

lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 
"*r1, 

Badal Usaha Milik

Daerah (BUMD) dengan narna dan dalam bentuk 
fR^Rr.r, 

firma, konSsi,

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpula4, yayasan, organisasi

massa, organisasi sosial politik atau organisasi tainnya, lembaga dan

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk

trl

usaha tetap.

l8.Instansi. . . .
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melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Perkotaan ada-lah Instansi yang diberi wewenang oleh
IS.Instansi Yang

Perdesaan dan

Bupati.

19.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender

waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama

kalender, yarrg menjadi dasar bagi wajib pajak untuk

menyetor dan melaporkan pajak yar'g terutang'

2O.Tahunpajakadalahjangkawaktuyanglamanyal(satu)tahunkalender
kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sarrla dengan

tahun kalender.

2|.Pajakyangterutangadalahpajakyangharusdibayarpadasuatusaat,
da-lam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian tahun Pajak

sesuai dengan ketentuan peraturan perudang+Indangan perpajakan

Daerah'

22.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yallg selanjutnya disingkat sPTPD'

adalah surat yang oleh wajib Pajak digunat(an untuk melaporkan

penghitungan d'anlatau pembayaran Pajak' Objek Pajak dalal"t:t-r Oi'rUi:

objek Pajak, dal/atau harta dan kewajiban, se$uai dengan ketentuan

atau jangka

3 (tiga) bulan

menghitung,

disingkat SPOP,

melaporkan data

dan Perkotaan

undangan PerPajakan

h Bupati.

isingkat SKPD, adalah

jumlah pokok Pajak

23.Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjytnya

adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak Tt*k
subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan

sesuai dengal ketentuan peraturan

daerah'

24.Surat Setoran Pajak Daerah yarlg selanjutnya disi t SSPD, ada-lah bukti

dilakukan dengan
pembayaran atau penyetoran pajak yang te

menggunakan formulir atau telah dilakukan gar, cara lain ke kas

d aerah melaiui tempat pembaya r an y arlg ditunj uk

25.Surat Ketetapan Pajak Daera-h yang selanjutnya

surat ketetapan pajak yang menentukan

yarrg terutarg.

1

26.Surat.
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26.SuratPemberitahuanPajakTerutang,YanEselanjutnyadisingkatSPPI,
adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaIig terutang kepada wajib

Pajak.

2T.Sural Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar y*1 selanjutnya disingkat

SKPDKB ada-lah Surat Ketetapan Pajak yang men besarnya jumlah

pokok pajak, jumiah kredit pajak' jumiah r<ef<uranfan 
':::"11T:::t"*

p aj ak,b e sarnva s anks i admi ni s trasi d an j umlah'TlU .*""t" iT^1 ^t]|5.
2g.surat Ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar ram{ahan yar-€ seianjutnya

disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan P"i"k yang menentukan

tambahan atas jumlah pa3ak yang telah ditetapkan'

29.Surat Ketetapan pajak Daerah Lebih Bayar, yand selanjutnya disingkat

SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaranpajakkarenajumlahkreditpajaklebihbesardaripajakyarLg
terutang atau tidak seharusnya terutang'

3O.Surat Ketetapan pajak Daerah Nihil, ya'.g selanjutnya

adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah

besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak

ada kredit Pajak'

31'suratTagihanPajakDaerahyangselanjutnyad'isingkatSTPDada.lahSurat

untukmelakukantagihanpajakd.anfatausanksiadministrasiberupa
bunga danlatau denda'

32.Surat Keputusan Pembetulan adaiah surat keputusan yang membetulkan

kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan at'au/kekeliruan da-lam penerapan

ketentuan tertentu dalam perataturan perundang-undangan perpajakan

d.aerahyangterdapatdalamsuratPemberitahuanPajakTerutang,Surat
KetetapanPajakdaerah,SuratKetetapanPajakDaerahKurarrgBayar,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahal' surat Ketetapan

PajakDaerahNihil,SuratKetetapanPajakDaerahLebihBayar,Surat
Tagihan Pajak Daeratr, surat Keputusan Pembetrrlan atau surat Keputusart

Keberatan-

disingkat SKPDN,

pokok Pajak sarla

terutang dan tidak

4

33.Surat.
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33.Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan

terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak

daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan

pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah

Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap

pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib

Pajak.

34.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding

terhaciap Surat Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

35.pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur

untuk mengumpulkan data dan informasi keuang4n yang meliputi harta,

kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan

dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan men5rusun iaporan

keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untrrk periode Tahun Pajak

tersebut.

36.pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,

mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguj kepatuhan

^o-o-.,-t-o Lo,,roiil^rqn ncrnqiqkan daerah dan untuk tuiuan lain da]am

r angka melaksan akan ke tentuan perun dan g- undan$m pe.paj akan daerah.

37.penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daefah adalah seralgl<aian
,--tt-^--

pemenuha kewajiban perpajakan daerah dal tuJuan

tindakan yangdilakukan oleh Penyid.ik, untuk menchri serta menumpulkan

bukti yang dengan bukti itu membuat terartg

perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan

pidana dibidang

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJ

Pasal 2

Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dfn Perkotaan dipungut

pzrjakatasbumidanfataubangunanyangdimiliki,]dikuasai,danlatau
,dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

Pasa-l 3.
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(2)
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Pasal 3

Objek Pajak Bumi dan Bangunal Perdesaan dan Perkotaan adalah Burni

d.anf atau bangunal yarrg dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh

orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk

kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Termasuk dalam pengerlian bangunan adalah :

a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan

seperti hotel, pabrik dan emplasemennya yang merupakan suatu

kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;

b. Jalan tol;

c. Kolam renang;

d. Pagar Mewah;

e. Tempat Olah raga;

f. Galangal Kapal, dermaga;

g. Taman mewah;

h. Tempat penampungan/kilang minyak,air dan gas, pipa minyak; dan

i. Menara.

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan adalah objek pajak yang :

a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah tuk penyeienggaraan

pemerintahan;

b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepe tingan umum dibidang

ibadah, sosial, kesehatal, pendidikan dan yaan nasional, yarrg

tidak dimaksudkan untuk memperoleh ,

c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan

dengan itu;

atau yar:,g seJenls

Merupakan hutan lindung, hutan suaka hutan wisata, tqrn?n

oleh desa dan tanahnasiona-l, tarrah penggembalaan yang di

Negara yang belum dibebani suatu hak;

Digunakan oleh perwakilan dipiomatik dan

perlakuan timbal balik; dan

Digunakan oleh badan atau

ditetapkan dengan Peraturan

(3)

d.

perwakilan iembfea

Menteri feuanSl.
internasional yang

(4)Besarnya.....

e.
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(4) Besarnya Nilai Jual objek Pajak Tidak Kena Pqiak ditetapkan sebesar

Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.

Pasal 4

(1)

(2)

(1)

(2) Besarnya Nilai Jual objek Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1)

ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat

ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembantan witayahnya'

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan BanEllrnan

adalah Nilai Jual Objek Pajak.

Penetapan besarnya Nilai Jual Objek Pajak

ayat (2)dilakukan oleh BuPati'

dan Perkotaan

sebagaimana dimaksud Pada

Pasal 6

Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar

(3)

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

O,lVo (nol koma satu Persen).

Subjek PajakBumi dan Bangunan Perdesaan dan 
ferkotaan 

adalah orang

pribadi atau badan yallg secara nyata mempunyail suatu hak atas bumi

danlatau memperoleh manfaat atas Bumi, danf atau memiliki,

menguasai, dan f atau memperoleh manfaat atas bangunan'

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perclesaan dan Perkotaan adalah orang

pribadi atau badan yang secara nyata. mempunyli suatu hak atas bumi

d.anf atau memperoleh manfaat atas Bumi, danf atau memiliki,

menguasai, dan latau memperoleh manfaat atas bhngunan.

BAB IV. . .
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BAB iV

CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

Besaran Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaal yang

terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagairnana dimaksud dalam

Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimala dimaksud dalam Pasal 5

ayat (3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutalg dipungut

di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak-

BAB VI

MASA PAJAK

Pasal 9

(1) Tahun Pajak ada_lah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

(2) Saat yang menentukan pajak yarrg

objek pajak pada tanggal 1 Januari'

terutang adqlah menurut keadaan

(

BAB VII. . .
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BAB VII

PENETAPAN PA.]AK

Pasal 10

( 1) Penda taandilakukan d'engan menggunakan SPOP'

(2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas'benar

danlengkapsertad.itandatanganid.andisampaikankepadaBupatiyang
wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak selambat-lambatnya 30 (tiga

puluh)harikerjasetelahtanggalditerimanyaSPOPolehSubjekPajak.

Pasal 1 1

(1) Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan SPPT'

(2)BupatidapatmengeluarkanSKPDdalamhal.halsebagaiberikut:

a. sPoP sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2) tidak disampaikan dan

setelah waiib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimala

ditentukan dalam Surat teguran'

b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyat.a jumlah

pajakyarrgterutanglebihbesardarijumlahpajakyangterutang
berd.asarkanSPoPyafigd.isampaikanolehwajibPajak.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 12

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan'

(2) Wajib Pajak

menggunakan

yang memenuhi

SKPD atau dokumen

kewajiban PerPajakannya dengan

lain yang diPersamakan'

(3)Dokumen. .
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(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana

berupa karcis dan nota perhitungan.

pada ayat (2)

(4) Tata cara penerbitan, pengisian dan penlrampaian SPOP, SPPT dan SKPD

atau dokumen lain yang dipersamakan, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 13

Bupati dapat menerbitkan STPD jika :

a. Pajak dalam tahun berjaian tidak atau kurang aiUaf,ar.

b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa punga danlatau denda.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 14

(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaraf dan penyetoran pajak

yang terutang dalam SKPD paling lama 30 (tiga priluh) hari kerja setelah

saat terutangnya pajak dan paling lama 6 lenau[ bulan sejak tanggal

diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

(2) SPP|, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulfan, Surat keputusan

Keberatan, dan Futusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang

harus dibayar bertambah merupakan dasar pena$ihan pajak dan harus

dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (sahl) btrlan sejak tanggal

diterbitkan.

uhi persyaratan yang

Wajib Pajak untuk
(3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah

ditentukan dapat memberikan persetujuan

mengangsur atau menunda pembayaral pajak,

sebesar 2'h (dua persen) sebulan.

r{1

dikenakan bunga
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat

pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan

Peraturan Bupati.

Pasal 15

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai

awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari

sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran

atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus

melunasi pajak yang terutang.

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 16

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPP|, SKPD, STPD, Surat Keputusan

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yarrg 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.

(3) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 2I (dua puluh satu)

hari ker.1a sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat

lain yang sejenis.

(a) Apabila wajib pajak tidak melunasi sebagaimana jangka waktu yang telah

diberikan akan dikenakan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasa-l 17.....
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BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

(1) Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat paling lama 3O (tiga

puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa

bunga sebesar 2 %o (dua persen) sebulan ditagih denganr penerbitan STPD'

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang datam STPD sebagaimana

dimaksud pada Pasa-l 13 huruf a ditambah dengan sanksi administratif

berupa bunga sebesar 2 o/o (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15

(iima belas) buian sejak saat terutangnya pajak'

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 18

(1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan

pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak'

(2) Pemberian pengurangan atau keringan an pajak antara lain dengan cara

mengangsur.

(3) Tata ca1a pemberian penSurangan, keringanan dan pembebasan pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BABXIII.....



- 18-

BAB XIII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal i9

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau
pejabat yang ditunjuk atas suatu :

a. SPPT;

b. SKPD;

C. SKPDLB;

d" SKPDN; dan

e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai

alasan-a,lasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan da-lam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulal
sejak tanggal surat, tanggal pemotongal atau pemungutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menrlnjskkan

bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar pahng

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 penerimaal surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau

pejabat yarrg ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melaiui surat
pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keferatan.

q

Pasa-l 20.....
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Pasal 20

(1) Bupati dalam jangka waktu paling latna 12

Surat Keberatan diterima, harus memberi

diajukan.

(dua belas) bulan, sejak tanggal

keputusan atas keberatan Yang

(2) Keputusan Bupati atas keberatal dapat berupa menerima seluruhnya atau

sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

(3) Apabil a jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan

Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut

dianggap dikabulkan-

Pasal 21

(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 sa-linan dari surat

keputusan keberatan tersebut'

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar

pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan

Banding.

Pasal22

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian

atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan

ditambah imbalan bunga sebesar 2"h (d:ua persen) sebulan untuk paling

lama 24 (dua puluh emPat) bulan.
(2)Imbalan

q



-20-

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat

pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(1) dihitung ser:ak bulan

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditoiak atau sebagian, Wajib

Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda 50% (lima ptiluh

persen) dari jumlah pajak berdasarkan kepu keberatan dikurangi

keberatan.dengan pajak yang telah dibayar sebelum menga

banding, sanksi(4) Dalam hal Wajib

administratif berupa

dimaksud pada ayat

Pajak mengajukan

denda sebesar 50% (lima

(3) tidak dikenakan.

persen) sebagaimana

(5) Dalam ha1 permohonan banding ditoiak atau sebagian, Wajib

Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar TOOY> (seratus

persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan ding dikurangi dengan

pembayaran pajak yang teiah dibayar sebelum jukan keberatan.

Pasal 23

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena ja

membetulkan SPPT, SKPD, atau STPD, SKPDN a

tanrrya, Bupati dapat

SKPDLB yang da-lam

penerbitannya terdapat kesalahan tuiis danla kesalahan hitung

danf atau kekeliruan penerapzrn ketentuan

perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Bupati dapat :

a. Menguralgkan atau menghapuskan sanksi

tu dalam peraturan

tif berupa bunga,

denda, dan kenaikan pajak yang teru menurut peraturan

BAB XIV

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURA*OAIO KETETAPAN

DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANI{SI ADMINISTRASI

perundang-undangan perpajakan daerah, dala+ hal sanksi tersebut

dikenakan karena kekhilafan WaJib Pajak atau bukan karena

kesa-lahannya.

b.Mengurangkan.
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b. Mengurangkan atau membata-lkan SPPT, SKPD, atau STPD,SKPDN atau

SKPDLB yang tidak benar.

Mengurangkan atau membatalkan STPD.

Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang

dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang

ditentukal; dan

e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan

kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata. cara pengurangan atau penghapusan

sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal24

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan

menyebutkan sekurang-kurangnYa :

a. Nama dan a-lamat Wajib Pajak.

b. Masa pajak.

c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak'

d. Alasan yangjelas.

C.

d.

(2) Bupati atau Pejabat Yang ditunjuk

(dua belas) bulan sejak diterimanya

pembayaran pajak sebagaimana

memberikan keputusan.

dalam jangka waktu Paling larna 72

permohonan pengembalian kelebihan

dimaksud pada aYat (1) harus

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan,

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap

dikabulkan da]l SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paiing lama 1

(satu) bulan' 
(4)Apab,a
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Apabila wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan

pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud'

Pengembalian keiebihan pembayaran pajak dilakukal dalam waktu paling

larna 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan

Surat Perintah Membayar Ketebihan Pajak (SPMKP)'

(6) Apabila pengembalian kelebihan Pembayaran pqiak dilakukan setelah

lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitlannya sKPDLB, walikota atau Pejabat

yang dihrnjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 o/o (dua persen)

sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak'

Pasal 25

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitunsan dengan utalg pajak

lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), pembayaran

dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlakg sebagai bukti

pembayaran.

BAB XVI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, menjadi kedaluwarsa setelah

melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak s?at terutangnya pajak,

kecua-li apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan

Daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh aPabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau'

b'AdapengakuanutangpajakdariWajibPajakbaiklangsungmaupun
tidak langsung.

(s)

(3)Da1am.
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(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan surat Paksa sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 huruf a, kedaluwa-rsa penagihan dihitung sejak

tanggai penyalnpaian Surat Paksa tersebut'

(4) Pengakr.ran

(2) huruf b

mempunYai

Daerah.

Pengakuan

(2) huruf b
penundaan

utang Pajak secara langsung

adalah Wajib Pajak dengart

utang Pajak dan belum

sebagaimana dimaksud Pada aYat

kesadarannya menyatakan masih

melunasinYa kePada Pemerintah

(s) utang seca_ra tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau

pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak'

PasaT 27

tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk

sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan'
(1) Piutang Pajak Yang

melakukan Penagihan

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang

kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

Pajak yang sudah

(3) Tata cara PenghaPusan Piutang

dengan Peraturan BuPati'

pajak ya.rrg sudah kedaluwarsa diatur

BAB XVII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 28

(1)Wajib Pajak yarrg melakukan usaha dengan omzet

Rp.3O0.OO0.0OO,OO (tiga ratus juta rupiah) per

rnenyelenggarakal pembukual atau pencatatan'

paling sedikit

tahun wajib

(2)Kriteria.
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(2) Knteria Wajib Pajak dan penentuan besaran ornzet serta tata cara

pembukuan atau pencatatar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan

peraturan perundan g-undan gan p erpaj akan daerah.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkal buku atau catatam, dokumen

yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan

objek Pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau rLrangan 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 diatur

dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 30

(1) Instansi yang meiaksanakan pemungutan Pajak dapat diberikan insentif

apabila telah mencapai kinerja yang ditetapkan.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BABXIX.....
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BAB XIX

PEIVYIDIKAN

Pasai 31

(i ) pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah

diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukall penyidikan

tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksuc dalam

Undang-Undang Hukum Acara Pidana'

(2) penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada-lah pejabat pegawai

negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh

pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-

undangan.

(3)WewenangPenyidiksebagaimanad.irnaksudpadaayat(1)adalah:

a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau

laporanberkenaandengantindakpidanadibidangperpajakanDaerah
dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih

lengkaP dan jelas;

b. Meneliti, mencari, dan mengumpuikan keterangan mengenai orang

pribadi atau Badan tentang kebenaran Perbuatan yang dilakukan

sehubungandengantindakpidanaperpajakanDaeratrdarrRetribusi;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan

sehubungandengantindakpid.anadibidangperp4iakarrDaerahdan
Retribusi;

Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak

pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

Melakukarrpenggeledahanuntukmendapatkanbahanbukti
pembukuafl, pencatatal, dan dokumen lain, serta metakukan penyitaan

terhadaP bahan bukti tersebut;

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka peiaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

d.

e.

f.

g.Menyuruh.
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Menyuruh berhenti danf atau melarang Seseorang meninggalkan

rulangan atau tempat pada saat pemeriksaan Sedang berlangsung dan

memeriksa identitas orang, benda, danlata.q dokumen yafig dibawa;

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan

Daerah dan Retribusi;

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

Menghentikan penyidikan; dan/ atau

Meiakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan

ketentuan peraturan perLlndang-undangan.

(a) Peny.rdik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mernberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut

Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara

Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPOP atau

mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan

keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat

dipidala dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana

denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau

kurang dibayar.

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP atau mengisi

dengan tidal< benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangar yang

tidak benar sehingga merugikal keuangan Daerah dapat dipidala dengan

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak

4 (empat) kaii jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar'

ob'

j
k.

(1)

(2)

w

(3)Penerirnaan.
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(3) penerimaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

merupakan Penerimaan Negara'

Pasal 33

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah 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

Paj ak yang bersangkutan'

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

peraturan Daerah ini murai berraku pacla tanggal 1 Januari 2ol4'

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengunciangan

peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten KePulauan Sangihe'

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 15 APrll 2073

BUPATI ITIPULAUAIT SAIIGIHE,

ffi
rrrRot#us nbuPes MAI(AGANSA

Diundangkan di Tahuna

pada tanggal, 15 lPrll 2013

SEI(REI'ARIS DAERATI I{ABUPATEIY KEPUI'AUAI{ SAITGIHE'
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PENJELASAN

ATAS

PERATURANDAERAHKABUPATENKEPULAUANSANGIHE

NOMOR 1 TAHUN 2OI3

TENTANG

PAJAKBUMIDANBANGUNANPERDESAANDANPERKOTAAN

I. UMUM

Bahwadenganmeningkatnyapelaksarraanpembangunandan
pertumbuhanperekonomiandiKabupatenKepulauanSangiheyang
ditunjangdengansaranadanprasaranayangsemakinmemadai'
diperlukan upaya menggali dan meningkatkan sumber Pendapatan Asli

' Daerah diantaranya Pajak Daerah yang merupakan sumber pendapatan

yangpentinggunamembiayaipenyelenggaraanpemerintahandan
pembangunanDaerahuntukmendukungpelaksanaallOtonomiDaerah
yanlg nyata, luas, dinamis dan bertanggung jawab sebagaimana

diamanatkand,alamUndang-Und.angNomor32Tahun2oo4tentang
Pemerintahan Daerah'

Berdasarkan Und.ang-Und.ang Nomo r 28 Tdr1Un 2009 tentalg Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan jenis-jenis Pajak Daerah dan

RetribusiDaerahyarlgmenjad.ikewenanganPemerintahDaerah
Kabupaten, Untuk ihr Pemerintah Daerah melakukan pemungutan PaJak

sebagai sumber pendapatan keuangan daerah, termasuk didalamnya Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan'

DenganberpedomanpadaketentuandiatasmemberikankewenalJgalf

kepadaPemerintahKabupatenKeprrlauanSangiherrntukmembentrrk
peraturan Daerah tentang pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Peraturan Daerah ini terdiri dari

puluh emPat) Pasal'

Pasal 1

CukuP Jelas

Pasal 2

CukuP jelas

XXI (dua puluh satu) Bab dan 34 (trga

ttl
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Pasa-l 3

Ayat (1)

Yangdimaksuddengan'kawasan'adalahsemuatar^ahdan
bangunanyangdigunakanolehperusahaanperkebunan,
perhutanan,danpertambanganditanahyangdiberihakgunausaha
perkebunan,tanahyangdiberihakpengusahaanhutandantanah
yang menjadi wilayah usaha pertambangan'

AYat (2)

CukuP jelas

Ayat (3)

Huruf a

CukuP jelas

Huruf b

Yangdimaksuddengan,tidakd.imaksudkanuntukmemperoleh
ketlntungan,,ad.a]ahbahwaobjekpajakitudiusahakanuntuk
melayani kepentingan tlmtLm' dan nyata-r,yata tidak ditujukan

untukmencarikeuntungan.Halinidapatdiketahuiantaralain
d.arianggaralldasardananggaranrumahtanggadariyayasan/
badanyarlgbergerakdalambidangibadah,sosial,kesehatan,
pendidikan,dankebudayaannasionaltersebut.Termasuk
pengertianiniadalahhutanwisatamiliknegarasesuaidengan
ketentuan peraturan perLlndang-und alrgafl 

"

-Dibidanglbadah'contoh:Masjid'Gereja;
- Di bidang Kesehatan' contoh : Rumah Sakit;

- Di bidang Pendidikan' contoh : Madrasah' Pesafltren;

- Di bidang Sosial, contoh : Panti Asuhan;

-DibidangKebudayaanNasional'contoh:Museum'Candi;

Huruf c

CukuP jeias

Huruf d

CukuP jelas

Huruf e

CukuP jelas

Huruf f
CukuP jelas

Ayat(4)....

q
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Ayat ft)
Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan ;

a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis adalah suatu

pendekatan / metode penentuan nilai jual suatu objek 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 dengal cara menghitung

seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut

pada saat penilaian dilakukan yang dikurangi dengan pen5rusutan

berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.

c. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan f rnetode

penentuan nilai juai suatu objek pajak yang berdasarkan pada

hasil produksi objek pajak tersebut.

Ayat (2)

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali untuk

Daerah tertentu yarlg perkembangan pembangunannya

mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka- penetapan

NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.

Cukup Jelas

Pasal 7

Nilai Jual untuk bangunan sebelum diterapkan taif pajak dikurangi

terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp.

1 O. 000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Contoh.....
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Contoh :

Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa :

- Tanah seluas 800 m2 dengan harga jual Rp' 100'OO0'- I rn2

- Bangunan (Rumah) seluas 4oo rn2 dengan nilai jual Rp.400.0o0,-

lm2
- Taman seluas 2OO rn2 dengan nilai jual Rp' 5O'00O,- f rn2

- Pagar sepanjang 72O m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai

jual Rp.150.OOO,- I rr2
Besarnya pokok pajak yarrg terutang adalah sebagai berikut :

1. NJOP Bumi: 800 x RP. 100.000,-

2. NJOP Bangunan :

= Rp. 80.000.000,- (1)

a. Rumah : 4oo x Rp. 4o0.ooo,- = Rp. 160.000.000,-

b.Taman:2OOxRp.50'000,-:Rp'10'000'000'-
c.Pagar:(12Ox1,5)xRp.15O'OOO,-=Rp'27'000'000'-

Total NJOP Bangunan : Rp. 197.oo0.ooo,-

Nilai Jual objek Pajak Tidak Kena Pajak (= Rp. 10.OOO.OOO.-)

Nilai Jual Bargunan Kena Pajak = Rp. 187.OO0.O0o.- (2)

3. Total Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak I + 2= RP. 267.OOO.O0O,-

4. Tarif Pajak efektif yang ditetapkan dalarn Peraturan Daerah O,! o/o

5.PBBterutang:O,7ohxRp.267'OOO'AOO,-=Rp'267'OOO'-

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan 1 (satu) bulal adalah jumlatr hari dalam bulan

kalender yang bersangkutan, misalnya mulai dari tanggal 22 Juni

sampai dengan 21 Juli.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 1 1

Ayat (1)

Cukup Jelas

,ff

Ayat (2).
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AYat (21

PenetapanSKPDinihanyauntukPajakBumidanBangunan
Perdesaan dan Perkotaan'

Pasai 12

Yangdimaksudd.engan,,d.ilara,ngdiborongkan"adalahbahwa
seluruhproseskegiatanpemungutanpajaktidakdapatdiserahkan

kepadapihakketiga,namundimungkinkanadanyakerjasama
d.engan pihak ketiga dalam rangka ProSeS pemungutarr pajak,

antara larn pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-

surat kepad.a wajib pajak atau penghimpunan data objek dan

subjek Pajak.

Kegiatanyangtidakdapatdikerjasamakandenganpihakketiga
adalah kegiatan pemeriks aanfpenungguan objek pajak,

perhitunganbesarnyapajakyangterutang'pengawasanpenyetoran

pajak dan Penagihan Pajak'

Pasal 13

CukuP Jelas

Pasal 14

CukuP Jelas

Pasal 15

CukuP Jelas

Pasal 16

CukuP Jelas

Pasal 17

CukuP Jelas

Pasa-l 18

CukuP Jelas

Pasal 19

CukuP Jelas

Pasal 20

CukuP Jelas

Pasal 21

CukuP Jelas

Pasil 22

CukuP Jelas
Pasal 23..-..
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Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a s/d d
Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kondisi tertentu objek pajal{ antara lain,

lahal pertanian yang sangat terbatas, bangunan ditempati sendiri

yang dikuasai atau dimiliki oleh golongarr wajib pajak tertentu.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jeias

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan"

adalah dinas I badan I lernbaga yang tugas pokok dan fungsinya

melaksanakan pemungutan pajak daerah.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang

dilakukal oleh Pemerintah Daerah dengan a-lat kelengkapan Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasa] 31.....

\
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Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas


