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PEMERINTAH KOTA PASURUAN 

 

 

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN 

NOMOR 01 TAHUN 2002 

TENTANG 

PEDOMAN TATA CARA PEMUNGUTAN  

PAJAK DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PASURUAN, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya beberapa Peraturan Daerah tentang Pajak 

Daerah, dan sebagai aturan pelaksanaannya dipandang perlu  

menetapkan Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 

b. bahwa guna pelaksanaan maksud tersebut pada huruf a Konsideran 

Menimbang ini, pedoman pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan 

Daerah. 

 

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 46); 

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3209); 

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang 

Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3684); 

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3685); 

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara       

Nomor 3686); 

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3839); 

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 

 
8. Undang....... 
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8.  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3984); 

9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3987); 

10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4048); 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982  

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor   

73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241); 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000  

tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai 

Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3952); 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001  

tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4138); 

14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang 

Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk 

Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan 

Rancangan Keputusan Presiden; 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang 

Perubahan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. 

 

Dengan Persetujuan 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KOTA PASURUAN, 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN TENTANG PEDOMAN 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

a. Daerah adalah Kota Pasuruan; 

b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah 

Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 

c. Kepala Daerah adalah Walikota Pasuruan; 

d. Dinas Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Dinas Pendapatan 

adalah Dinas Pendapatan Kota Pasuruan; 
 

e. Pejabat……. 
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e.  Pejabat Pajak adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 

perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan    

yang berlaku; 

f. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang 

dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan 

langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan     

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan 

Daerah; 

g. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan 

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer, 

perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama 

dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial 

politik, atau organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap, dan bentuk 

badan lainnya; 

h. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan 

Pajak Daerah; 

i. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk 

melakukan pembayaran pajak terutang, termasuk pemungut atau 

pemotong pajak tertentu; 

j. Penanggung Pajak adalah Wajib Pajak yang bertanggung jawab atas 

pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan  

memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan 

perundangan perpajakan Daerah; 

k. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1                     

( Satu ) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan 

Keputusan Kepala Daerah; 

l. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 ( satu ) tahun      

takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak 

sama dengan tahun takwim; 

m. Bagian Tahun Pajak adalah Bagian dari jangka waktu 1 ( satu ) tahun 

Pajak; 

n. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 

dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun    

Pajak, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

Daerah; 

o. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari      

penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya         

pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib 

Pajak serta pengawasan penyetorannya; 

p. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk 

memperoleh data dan atau informasi serta penatausahaan yang  

dilakukan oleh Petugas Pajak dengan cara penyampaian SPTPD kepada 

Wajib Pajak untuk diisi secara lengkap dan benar; 

q. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD 

adalah nomor pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap 

Wajib Pajak; 

r. Penetapan adalah serangkaian kegiatan memperhitungkan besarnya  

pajak yang harus dibayar oleh setiap Wajib Pajak; 

s. Perhitungan Pajak Daerah adalah perincian besarnya pajak yang harus 

dibayar oleh Wajib Pajak, baik pokok pajak, kenaikan pajak,  

kekurangan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran pajak, maupun 

sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda; 

 

t. Surat....... 
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t.  Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD 

adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan 

perhitungan dan atau pembayaran pajak, Obyek Pajak dan atau bukan 

Obyek Pajak, dan atau harta dan kewajiban, menurut peraturan 

perundang-undangan perpajakan Daerah; 

u. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah 

surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran 

atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain 

yang ditunjuk oleh Kepala Daerah; 

v. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD,         

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok 

pajak; 

w. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya        

disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 

besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan 

pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah  

yang masih harus dibayar; 

x. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang  

selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang 

menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan; 

y. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 

SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 

kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar      

dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang; 

z. Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah adalah kelebihan yang tercantum 

dalam SKPDLB yang timbul karena diterbitkannya Surat Keputusan 

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau karena 

pembayaran lebih atas utang pajak yang tercantum pada SPTPD,        

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD; 

aa.  Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat   

SKPDN, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak 

yang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak 

terutang dan tidak ada kredit pajak; 

bb. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah 

surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi  

berupa bunga dan atau denda; 

cc.  Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang    

membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan 

dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang -

undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, 

SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD; 

dd. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 

terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau 

terhadap pemotongn atau pemungutan oleh Pihak Ketiga, yang        

diajukan oleh Wajib Pajak; 

ee.  Pembayaran Pajak Daerah, adalah besarnya kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh Wajib Pajak sesuai STPD, SKPD, SKPDKB,     

SKPDKBT, dan STPD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk 

sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan; 

ff.  Penagihan Pajak Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan       

Pajak Daerah yang terlambat dibayar, diawali dengan penerbitan Surat 

Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis, sampai dengan 

penerbitan Surat Paksa, agar Wajib Pajak yang bersangkutan 

melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan jumlah 

pajak yang terutang; 
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gg.  Surat teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah      

surat yang diterbitkan oleh Pejabat Pajak untuk menegur atau 

memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya; 

hh.  Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya 

penagihan pajak; 

ii. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang 

dilaksanakan Juru Sita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu 

tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari 

semua jenis pajak, Masa Pajak dan Tahun Pajak; 

jj.  Utang Pajak adalah pajak yang harus dibayar termasuk sanksi 

administrasi berupa kenaikan pajak, bunga dan atau denda yang 

tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenis berdasarkan 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; 

kk.  Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat 

Perintah melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan 

Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan 

Pajak Daerah; 

ll.  Putusan banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding 

terhadap Surat Keputusan Keberatan, yang diajukan oleh Wajib Pajak; 

mm.  Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 

mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk 

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan    

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan Daerah; 

nn.  Pembukuan Pajak Daerah adalah proses pencatatan yang dilakukan 

secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang 

meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah 

harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan 

menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada 

setiap Tahun Pajak berakhir; 

oo.  Laporan Pembukuan Pajak Daerah adalah suatu bentuk penyampaian 

informasi pajak secara berkala dari Petugas Pajak kepada Pejabat 

atasannya; 

pp.  Penyitaan adalah tindakan Juru Sita Pajak untuk menguasai barang 

Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

qq.  Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara 

penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha 

pengumpulan peminat atau calon pembeli; 

rr.  Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan 

secara lelang; 

ss.  Risalah Lelang adalah Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat  

oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh 

ketentuan peraturan perundang - undangan lelang. 

 

BAB II 

TATA CARA PENDAFTARAN 

DAN PENDATAAN 

 

Pasal 2 

 

(1) Untuk mendapatkan data Obyek Pajak dan Wajib Pajak, dilaksanakan 

pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak baik yang berdomisili 

di dalam maupun di luar wilayah Daerah, yang memiliki Obyek Pajak di 

wilayah Daerah. 

 

 
(2)  Kegiatan….. 
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(2) Kegiatan Pendaftaran dan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dilaksanakan dengan mengirimkan formulir SPTPD kepada Wajib 

Pajak untuk diisi dengan data obyek pajak dan keterangan mengenai 

Wajib Pajak. 

(3) Pengiriman formulir SPTPD kepada Wajib Pajak harus disertai tanda 

terima. 

 

Pasal 3 

 

(1) Berdasarkan formulir yang diterima, Petugas Pendaftaran dan  

Pendataan, memeriksa, meneliti, memberi Nomor Pokok Wajib Pajak 

Daerah (NPWPD), mencatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak, dan    

Kartu Data Wajib Pajak. 

(2) Petugas Pajak memberikan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak kepada 

Wajib Pajak. 

(3) Kartu Data Wajib Pajak setelah diisi, diserahkan kepada Petugas 

Penetapan Pajak. 

(4) Bentuk/format, isi, warna dan ukuran formulir SPTPD, Buku Induk 

Wajib Pajak, kartu NPWPD dan Kartu Data Wajib Pajak ditetapkan 

dengan Keputusan Kepala Daerah. 

 

Pasal 4 

 

(1) Setiap Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD, diwajibkan 

melaporkan pendapatan kena pajak tahun yang bersangkutan kepada 

Pejabat Pajak setiap tahun yang bersangkutan pada bulan Desember 

untuk perhitungan Penetapan Pajak tahun berikutnya. 

(2) Pelaporan menggunakan formulir SPTPD, yang dikirimkan oleh   

Pejabat Pajak. 

(3) Setelah formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dengan  

jelas, lengkap, benar dan ditandatangani oleh Wajib Pajak,   

dikembalikan kepada Dinas Pendapatan selambat - lambatnya 15                

( lima belas ) hari setelah diterimanya formulir SPTPD. 

(4) Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar isian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam 

berkas atau kartu data, yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan 

sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak yang terutang. 

(5) Bilamana SPTPD tidak dikembalikan dalam jangka waktu yang telah 

ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan telah ditegur  

secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% 

(dua persen) sebulan dihitung dari pajak terutang dan Penetapan Pajak 

dilaksanakan secara jabatan. 

 

Pasal 5 

 

(1) Dalam hal Wajib Pajak adalah Badan, SPTPD harus ditandatangani       

oleh pengurus atau direksi. 

(2) Dalam hal SPTPD diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan        

Wajib Pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus. 

(3) Pengisian SPTPD oleh Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan 

pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca 

dan laporan laba rugi serta keterangan -keterangan lain yang      

diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. 

 

 

 
 

BAB III……. 
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BAB III 

TATA CARA PERHITUNGAN 

DAN PENETAPAN PAJAK 

 

Pasal 6 

 

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), 

Pejabat Pajak menetapkan besarnya Pajak terutang dengan menerbitkan 

SKPD. 

(2) SKPD dikirimkan kepada Wajib Pajak pada bulan pertama tahun pajak 

kecuali ditetapkan lain. 

(3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak atau kurang 

dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak 

SKPD diterima Wajib Pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa 

bunga sebesar 2% ( dua persen ) sebulan dan ditagih dengan  

menerbitkan STPD. 

(4) SKPD merupakan dokumen pribadi Wajib Pajak dan Pejabat Pajak 

berkewajiban menjaga kerahasiaannya terhadap pihak lain, kecuali  

untuk keperluan yang berkaitan dengan penegakan hukum. 

 

Pasal 7 

 

(1) Dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun sesudah saat terutangnya pajak, 

Kepala Daerah dapat menerbitkan: 

a. SKPDKB; 

b. SKPDKBT. 

(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterbitkan 

apabila: 

a. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang 

terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi 

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; 

b. SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan 

telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi 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; 

c. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang 

dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa 

kenaikan sebesar 25% ( dua puluh lima persen ) dari pokok pajak 

ditambah sanksi administrasi 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) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterbitkan 

apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap 

yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, dan 

dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% ( seratus 

persen ) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. 

(4) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan 

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak atau tidak 

sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan, ditagih  

dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi     

berupa bunga sebesar 2% ( dua persen ) sebulan. 

 
 

Pasal 8……. 
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Pasal 8 

 

Apabila petugas pajak dalam menghitung atau menetapkan pajak tidak        

sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan, sehingga 

merugikan keuangan Daerah, maka petugas pajak yang bersangkutan dapat 

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  

yang berlaku. 

 

BAB IV 

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK 
 

Pajak 9 
 

(1) Wajib Pajak membayar pajak yang terutang sesuai waktu yang 

ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD  

yang diterima. 

(2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 

dengan menggunakan SSPD. 

(3) Dengan pertimbangan tertentu SSPD dapat digantikan dengan media 

yang lain. 

(4) Penggunaan media lain ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 
 

Pasal 10 
 

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas ke Kas Daerah 

melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas Pendapatan. 

(2) Untuk hal - hal khusus pembayaran pajak dapat dilakukan melalui 

tempat lain yang ditunjuk. 

(3) Tata cara penyetoran kepada Kas Daerah dilakukan berdasarkan 

peraturan perundang - undangan yang berlaku. 
 

Pasal 11 
 

(1) Kepala Daerah atau Pejabat Pajak dapat memberikan persetujuan  

kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun 

waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. 

(2) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),   

harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan 

bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum 

atau kurang bayar. 

(3) Kepala Daerah atau Pejabat Pajak dapat memberikan persetujuan  

kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas 

waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan 

dengan dikenakan bunga sebesar 2% ( dua persen ) sebulan dari      

jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. 

(4) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta  

tata cara pembayaran angsuran, ditetapkn dengan Keputusan Kepala 

Daerah. 
 

BAB V 

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN 
 

Pasal 12 
 

(1) Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di Daerah wajib 

menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan perundang -

undangan perpajakan. 

(2) Kriteria Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, 

pedoman dan norma pembukuan ditetapkan dengan Keputusan Kepala 

Daerah. 
Pasal 13…… 
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Pasal 13 

 

(1) Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dibukukan oleh Pejabat 

Pajak menurut jenis pajak sesuai dengan NPWPD. 

(2) Pembukuan meliputi pajak yang harus dibayar, besarnya pembayaran 

dan sisa yang masih harus dibayar dan hal-hal lain yang berhubungan 

dengan pelunasan pajak. 

(3) Tata cara pembukuan pajak ditetapkan dengan Keputusan Kepala 

Daerah. 

 

Pasal 14 

 

(1) Setiap bulan Pejabat Pajak diwajibkan untuk melaporkan realisasi 

pembayaran pajak kepada Kepala Daerah. 

(2) Sistem dan bentuk pelaporan ditetapkan dengan Keputusan Kepala 

Daerah. 

 

BAB VI 

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK 

 

Pasal 15 

 

(1) Bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan pembayaran pajak setelah 

jatuh tempo pembayaran, sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan 

pajak diberikan surat teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga      

dan surat peringatan atau surat lain yang sejenis. 

(2) Tenggang waktu di antara surat teguran dan peringatan atau surat lain 

yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 7 ( tujuh ) hari 

sejak masa jatuh tempo pembayaran. 

(3) Surat teguran dan peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan 

oleh Pejabat Pajak. 

(4) Bentuk surat teguran dan peringatan ditetapkan dengan Keputusan 

Kepala Daerah. 

 

Pasal 16 

 

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar belum dilunasi sesuai 

jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat teguran, surat  

peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), maka jumlah pajak yang terutang ditagih 

dengan Surat Paksa. 

(2) Kepala Daerah menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 ( dua 

puluh satu ) hari sejak diterimanya surat terakhir sebagaimana   

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1). 

 

Pasal 17 

 

(1) Surat Paksa berkepala kata - kata “DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai 

kekuatan Eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan  

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

(2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat: 

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

b. dasar penagihan; 

c. besarnya utang pajak; dan 

d. perintah untuk membayar. 

 
 

(3) Surat Paksa……. 
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(3) Surat Paksa diterbitkan apabila: 

a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah 

diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagaimana          

dimaksud dalam Pasal 15; 

b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika 

dan sekaligus; atau 

c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 

tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundan 

pembayaran pajak. 

(4) Bentuk, jenis, dan isi Surat Paksa serta tata cara pelaksanaannya 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang - undangan yang berlaku. 

 

Pasal 18 

 

(1) Apabila Wajib Pajak belum melunasi Pajak dalam waktu 2 x 24 ( dua 

kali dua puluh empat ) jam dari diterimanya Surat Paksa, maka Pejabat 

Pajak segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. 

(2) Penyitaan dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah 

selaku Juru Sita Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -

undangan yang berlaku. 

 

Pasal 19 

 

(1) Setelah lewat 10 ( sepuluh ) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat 

Perintah Melaksanakan Penyitaan Wajib Pajak belum juga melunasi 

utang pajaknya, maka Pejabat Pajak sebagai penjual atas barang yang 

disita mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada 

Kantor Lelang Negara sesuai peraturan perundang undangan yang 

berlaku. 

(2) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan       

tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak segera memberitahukan 

secara tertulis dan menyerahkan salinan Surat Paksa kepada Wajib    

Pajak sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku. 

(3) Tata cara pelelangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang - undangan yang berlaku. 

 

Pasal 20 

 

(1) Dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak, Kepala Daerah dapat 

menentukan masa tenggang tindakan penagihan pajak menyimpang         

dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan  

oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan laporan dari Tim Pemeriksa 

yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 

 

Pasal 21 

 

(1) Juru Sita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa 

menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah 

Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Kepala Daerah 

atau Pejabat Pajak; 

 

 

 

(2) Surat Perintah……. 
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(2)  Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan oleh  

Kepala Daerah atau Pejabat Pajak apabila: 

a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama -

lamanya atau berniat untuk itu; 

b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau 

yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan 

kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Daerah; 

c. terdapat tanda - tanda bahwa Penanggung Pajak akan   

membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya,  

atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan 

yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk 

lainnya; 

d. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga 

atau terdapat tanda-tanda kepailitan. 

(3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang - kurangnya 

memuat : 

a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penaggung Pajak; 

b. besarnya utang pajak; 

c. perintah untuk membayar; dan 

d. saat pelunasan pajak. 

(4) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dikeluarkan sebelum 

penerbitan Surat Paksa. 

(5) Bentuk, jenis, dan isi Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus 

serta tata cara pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala 

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang 

berlaku. 

 

Pasal 22 

 

(1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dilaksanakan paling singkat 14                

( empat belas ) hari setelah pengumuman lelang melalui media masa; 

(2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),      

dilaksanakan paling singkat 14 ( empat belas ) hari setelah penyitaan; 

(3) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 ( satu ) kali dan 

untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 ( dua ) kali; 

(4) Pejabat Pajak menandatangani asli risalah lelang; 

(5) Pejabat Pajak dan Juru Sita Pajak tidak diperbolehkan membeli barang 

sitaan yang dilelang; 

(6) Larangan terhadap Pejabat Pajak dan Juru Sita Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5), berlaku juga terhadap istri/suami, keluarga 

sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat; 

(7) Pejabat Pajak dan Juru Sita Pajak yang melanggar terhadap ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi sesuai       

ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. 

Pasal 23 

 

Penanggung Pajak dilarang: 

a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, 

menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah 

disita; 

b. membebani barang yang tidak bergerak yang telah disita dengan hak 

tanggungan untuk pelunasan utang tertentu; 

c. membebani barang yang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau 

diagunkan untuk pelunasaan utang tertentu; dan atau 

 

 
d. merusak……. 



Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah  12 

d. merusak, mencabut, atau menghilangklan segel sita atau salinan Berita 

Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang sitaan. 

 

Pasal 24 

 

(1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan        

oleh Wajib Pajak belum memperoleh keputusan keberatan; 

(2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak; 

(3) Lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi 

utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan 

pengadilan, atau putusan Badan Peradilan Pajak atau obyek lelang 

musnah; 

(4) Penggunaan hasil lelang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan pertpajakan yang berlaku. 

 

Pasal 25 

 

(1) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya 

dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri; 

(2) Pengadilan Negeri yang menerima surat sanggahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat 

Pajak; 

(3) Pejabat Pajak menangguhkan pelaksanaan penagihan pajak hanya 

terhadap barang yang disanggah kepemilikannya sejak menerima 

pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); 

(4) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita tidak 

dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan; 

 

BAB VII 

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN 

PEMBEBASAN PAJAK 

 

Pasal 26 

 

(1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak serta 

memperhatikan rasa keadilan dapat memberikan pengurangan, 

keringanan dan pembebasan pajak; 

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan 

Kepala Daerah. 

 

BAB VIII 

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN 

KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN 

SANKSI ADMINISTRASI 

 

Pasal 27 

 

(1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak      

dapat : 

a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD 

yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan  

hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan          

perundang-undangan perpajakan daerah; 

 

 

 
 

b. membatalkan……. 
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b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan  pajak yang tidak  

benar; 

c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa 

bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi 

tersebut dikenakan Wajib Pajak bukan karena kesalahannya. 

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan pengurangan ketetapan dan 

penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, 

SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala 

Daerah atau Pejabat Pajak selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari 

sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD       

dengan memberikan alasan yang jelas; 

(3) Kepala Daerah atau Pejabat Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat 

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah    

harus memberikan keputusan. 

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), Kepala Daerah atau Pejabat Pajak tidak memberikan  

keputusan, permohonan, pembetulan, pembatalan, pengurangan 

ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi 

dianggap dikabulkan. 

 

BAB IX 

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN 

 

Pasal 28 

 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah 

atau Pejabat Pajak atas suatu : 

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar ( SKPDKB ); 

b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan                            

( SKPDKBT ); 

c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar ( SKPDLB ); 

d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil ( SKPDN ); 

e. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan 

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 

disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3    

(tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan  

SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, atau tanggal pemotongan / 

pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat 

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena 

keadaan di luar kekuasaannya. 

(3) Pemberian Keputusan atas permohonan keberatan oleh Kepala Daerah; 

(4) Kepala Daerah atau Pejabat Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 

(dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan  

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan 

keputusan atas keberatan yang diajukan; 

(5) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana  

dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah atau Pejabat Pajak tidak 

memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan; 

(6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

menunda kewajiban membayar pajak. 

 

 
 

 
Pasal 29……. 
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Pasal 29 

 

(1) Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya 

kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai 

keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat Pajak; 

(2) Putusan Badan Peradilan Pajak bukan merupakan Keputusan Tata  

Usaha Negara; 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara 

tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu  

3 ( tiga ) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilampiri 

salinan dari Keputusan tersebut; 

(4) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak   

menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan    

Pajak. 

 

Pasal 30 

 

(1) Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 

atau permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 

dikabulkan sebagian atau seluruhnya, sepanjang utang pajak 

sebagaimana dimaksud dalam SKPDKB dan atau SKPDKBT telah 

dibayar yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka 

kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan  

2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat)         

bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan 

pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan 

atau Putusan Banding; 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan       

atas pembayaran lebih sanksi administrsi berupa denda atau bunga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, berdasarkan 

Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi,        

sebagai akibat diterbitkan Keputusan Keberatan atau Putusan Banding 

yang menerima sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak; 

(3) Tata cara perhitungan pengembalian kelebihan bayar dan pemberian 

imbalan bunga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 

 

Pasal 31 

 

(1) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak hanya dapat diajukan 

kepada Badan Peradilan Pajak terhadap : 

a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan 

yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat Pajak; atau 

pengumuman lelang yang dikeluarkan oleh Kantor Lelang negara; 

b. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan 

perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 28 ayat (1); 

c. keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27       

yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak. 

(2) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), diajukan dalam jangka waktu 14 ( empat belas ) hari        

sejak Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau 

Pengumuman Lelang dilaksanakan. 

(3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda 

pelaksanaan penagihan pajak. 

 

 

 
Pasal 32……. 

 



Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah  15 

 

Pasal 32 

 

(1) Apabila gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam      

Pasal 31 huruf a dikabulkan, Penanggung Pajak dapat memohon 

pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada Kepala Daerah atau    

Pejabat Pajak; 

(2) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 

Rp 5.000.000,00,- ( lima juta rupiah ); 

(3) Perubahan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 

 

Pasal 33 

 

(1) Apabila setelah pelaksanaan lelang Wajib Pajak memperoleh keputusan 

keberatan atau putusan banding yang mengakibatkan utang pajak 

menjadi berkurang atau nihil sehingga menimbulkan kelebihan 

pembayaran pajak, Wajib Pajak tidak dapat meminta atau tidak berhak 

menuntut pengembalian barang yang telah dilelang; 

(2) Kepala Daerah atau Pejabat Pajak mengembalikan kelebihan 

pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk 

uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang 

berlaku. 

 

BAB X 

TATA CARA PENGEMBALIAN 

KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 

 

Pasal 34 

 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat Pajak; 

(2) Kepala Daerah atau Pejabat Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 

(dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian 

kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),       

harus memberikan keputusannya; 

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

Kepala Daerah atau Pejabat Pajak tidak memberikan keputusan, 

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap 

dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 

(satu ) bulan; 

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan 

pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung 

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud; 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu 

paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan 

menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP); 

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah 

lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau 

Pejabat Pajak memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) 

sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak. 

 

 

 

 

 
Pasal 35…….. 
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Pasal 35 

 

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak 

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), pembayarannya 

dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga 

berlaku sebagai bukti pembayaran. 

 

BAB XI 

PEMERIKSAAN 

 

Pasal 36 

 

(1) Pejabat Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain  

dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah ini dan 

ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; 

(2) Pedoman dan tata cara pemeriksaan diatur lebih lanjut dengan  

Keputusan Kepala Daerah. 

 

BAB XII 

DALUWARSA 

 

Pasal 37 

 

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, 

kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui 

jangka waktu 5 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau 

berakhirnya Masa Pajak, atau Tahun Pajak bersangkutan, kecuali  

apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan 

Daerah; 

(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak       

yang sudah daluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 

(3) Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

tertangguh apabila: 

a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau 

b. diterbitkan SKPDKB atau SKPDKBT; 

c. ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung 

maupun tak langsung. 

 

BAB XIII 

BIAYA PEMUNGUTAN 

 

Pasal 38 

(1) Dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak Daerah dapat diberikan biaya 

pemungutan yang ditetapkan sebesar 5% (lima persen); 

(2) Pedoman tentang alokasi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. 

 

BAB XIV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 39 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang        

mengatur tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah yang 

bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dunyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 40....... 
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Pasal 40 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan. 

 

 

  Disahkan di Pasuruan 

  Pada tanggal 12 Januari 2002 

 

WALIKOTA PASURUAN 

 

 

Ttd, 

 

 

AMINUROKHMAN 

 

 

Diundangkan di Pasuruan 

Pada tanggal 12 Januari 2002 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN 

 

Ttd, 

 

Ir. Drs. H. HANDOKO LEPDO PRASTOWO 

 Pembina Utama Muda 

 NIP. 510 040 490 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2002 TANGGAL 12 JANUARI  

NOMOR 01 SERI B 
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P E N J E L A S A N 

 

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN 

 

NOMOR 01 TAHUN 2002 

TENTANG 

PEDOMAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH 

 

I. UMUM 

 

Dewasa ini pengadministrasian beberapa jenis pajak belum dilakukan dengan baik 

sehingga realisasi penerimaannya lebih kecil dari yang semestinya. Dalam Peraturan Daerah 

ini usaha perbaikan administrasi guna peningkatan efektivitas dan efisiensi pemungutan 

dalam rangka peningkatan penerimaan daerah cukup mendapat perhatian. 

 

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Peraturan Daerah ini bertujuan untuk 

memperbaiki sistem administrasi perpajakan daerah sejalan dengan sistem administrasi 

perpajakan nasional. 

 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1  : Pasal ini memuat pengertian istilah yang 

dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. 

   Dengan adanya pengertian tentang istilah 

tersebut dimaksudkan untuk mencegah 

timbulnya salah tafsir dan salah pengertian 

dalam memahami dan melaksanakan pasal –

pasal yang bersangkutan sehingga baik Wajib 

Pajak dan aparatur dalam menjalankan hak dan 

kewjibannya dapat berjalan dengan lancar dan 

akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. 

Pengertian ini diperlukan karenaistilah – istilah 

tersebut mengandung pengertian yang baku dan 

teknis dalam bidang perpajakan daerah. 

Pasal 2   : Cukup jelas. 

Pasal 3   : Cukup jelas. 

Pasal 4   : Cukup jelas. 

Pasal 5   : Cukup jelas. 

Pasal 6   : Cukup jelas. 

Pasal 7   : Cukup jelas. 

Pasal 8   : Pengertian ayat ini adalah dalam rangka 

meningkatkan pelayanan kepada Wajib pajak 

dan meningkatkan kemampuan petugas pajak 

yang menghitung atau menetapkan pajak yang 

tidak sesuai dengan Undang – undang 

perpajakan yang berlaku sehingga merugikan 

keuangan Daerah, dikenakan sanksi. 

Pasal 9   : Cukup jelas. 

Pasal 10    

Ayat (1) : Cukup jelas. 

 

 

 

 
Ayat (2)......... 
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Ayat (2) : Hal - hal khusus dimaksudkan bahwa Wajib     

Pajak yang disebabkan oleh alasan tertentu tidak 

dapat langsung membayar Pajak melalui Dinas 

Pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal     

10 Ayat (1), maka penarikannya dapat dilakukan 

oleh Petugas Pajak. 

Ayat (3) : Cukup jelas. 

Pasal 11 : Cukup jelas. 

Pasal 12 : Cukup jelas. 

Pasal 13 : Cukup jelas. 

Pasal 14 : Cukup jelas. 

Pasal 15 : Cukup jelas. 

Pasal 16 : Cukup jelas. 

Pasal 17 

Ayat (1) : Agar tercapai efetivitas dan efisiensi penagihan 

pajak yang didasari Surat Paksa, ketentuan ini 

memberikan kekuatan eksekutorial serta 

memberikan kedudukan hukum yang sama  

dengan grosse akte yaitu putusan pengadilan 

perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung 

dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan 

pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan     

banding. 

 

Ayat (2) : Cukup jelas. 

Ayat (3)  Huruf a  

  dan Huruf b : Pada dasarnya Surat Paksa diterbitkan setelah 

Surat Teguran, atau Surat Peringatan, atau surat 

lain yang sejenis diterbitkan oleh Pejabat Pajak. 

Dalam hal penagihan seketika dan sekaligus    

Surat Paksa diterbitkan oleh Kepala Daerah baik 

sebelum maupun sesudah penerbitan Surat 

Teguran, atau Surat Peringatan, atau surat lain 

yang sejenis.   

Huruf c : Dalam hal - hal tertentu misalnya, karena 

Penanggung Pajak mengalami kesulitan   

likuiditas, kepada Penanggung Pajak atas dasar 

permohonannya dapat diberikan persetujuan    

untuk mengangsur atau menunda pembayaran 

pajak melalui keputusan Kepala Daerah atau 

Pejabat Pajak, oleh karena itu keputusan  

dimaksud mengikat kedua belah pihak. 

    Dengan demikian apabila Penanggung Pajak      

tidak memenuhi ketentuan dalam Keputusan 

tersebut, maka Surat Paksa dapat diterbitkan 

langsung tanpa Surat teguran, atau Surat 

Peringatan, atau surat lain yang sejenis. 

Pasal 18 : Cukup jelas. 

Pasal 19 : Cukup jelas. 

Pasal 20 : Pengertian kondisi Wajib Pajak adalah pada saat 

ditagih utang pajaknya, masih belum dapat 

memenuhi kewajibannya karena dalam kondisi 

yang lemah ( pailit, terkena musibah, dan lain 

sebagainya ), sehingga diperlukan tenggang     

waktu tertentu berdasarkan kesanggupan Wajib 

Pajak untuk melunasi utang pajaknya. 
 

Pasal 21.......... 
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Pasal 21  

Ayat (1) : Pengertian penagihan seketika dan sekaligus 

adalah penagihan pajak tanpa menunggu tanggal 

jatuh tempo pembayaran terhadap seluruh utang 

pajak dan semua jenis pajak, Masa Pajak, dan 

tahun pajak.  

  Penyampaian Surat Perintah Penagihan Seketika 

dan Sekaligus dilaksanakan secara langsung oleh 

Juru Sita Pajak kepada Penanggung Pajak. 

Ayat (2) : Dalam hal diketahui oleh Juru Sita Pajak bahwa 

barang milik Penanggung Pajak akan disita oleh 

pihak ketiga atau terdapat tanda - tanda      

kepailitan, atau Penanggung Pajak akan 

membubarkan badan usahanya, memekarkan 

usahanya, memindahtangankan perusahaan yang 

dimilki atau dikuasainya, Juru Sita Pajak segera 

melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus 

dengan melaksanakan penyitaan terhadap  

sebagian besar barang milik Penanggung Pajak 

dimaksud setelah Surat Paksa diberitahukan. 

   Yang dimaksud terdapat tanda - tanda adalah 

petunjuk yang kuat bahwa Penanggung Pajak 

mengurangi atau menjual / memindahtangankan 

barang - barangnya sehingga tidak ada barang 

yang akan disita. 

Pasal 22 : Cukup jelas. 

Pasal 23 : Cukup jelas. 

Pasal 24 : Cukup jelas. 

Pasal 25 

Ayat (1) : Pengadilan Negeri yang dimaksudkan adalah 

Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya 

meliputi tempat tindakan penagihan pajak 

dilaksanakan dalam hal ini adalah Pengadilan 

Negeri Kota Pasuruan. 

Ayat (2) : Cukup jelas. 

Ayat (3) : Cukup jelas. 

Ayat (4) : Yang dimaksud adalah untuk memberikan 

kepastian hukum dan melindungi kepentingan 

pembeli lelang karena kepada pihak ketiga telah 

diberi kesempatan yang cukup untuk    

mengajukan sanggahan sebelum lelang 

dilaksanakan. 

Pasal 26 : Cukup jelas. 

Pasal 27 : Cukup jelas. 

Pasal 28 : Cukup jelas. 

Pasal 29 : Cukup jelas. 

Pasal 30 : Cukup jelas. 

Pasal 31 

Ayat (1) : Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan  

hak kepada Penanggung Pajak untuk    

mengajukan gugatan kepada Badan Peradilan 

Pajak dalam hal Penanggung Pajak tidak setuju 

dengan pelaksanaan penagihan pajak yang 

meliputi pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah 

Melaksanakan Penyitaan atau pengumuman 

Lelang. 
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Ayat (2) : Jangka waktu 14 ( empat belas ) hari untuk 

mengajukan gugatan terhadap: 

a. Surat Paksa dihitung sejak pemberitahuan 

Surat Paksa kepada Penanggung Pajak; 

b. untuk Surat Perintah Melaksanakan    

Penyitaan dihitung sejak pembuatan Berita 

Acara Pelaksanaan Sita; 

c. untuk Pengumuman Lelang dihitung sejak 

diumumkan. 

Dengan demikian, lelang tidak boleh 

dilaksanakan sebelum lewat 14 ( empat       

belas ) hari sejak Pengumuman Lelang. 

Apabila dalam jangka waktu dimaksud 

Penanggung Pajak tidak mengajukan gugatan, 

maka hak Penanggung Pajak untuk menggugat 

dinyatakan gugur. 

Ayat (3) : Cukup jelas. 

Pasal 32 : Pemulihan nama baik dan ganti rugi diberikan 

hanya dalam bentuk uang. 

Pasal 33 

Ayat (1) : Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi 

kepastian hukum dan perlindungan hak bagi 

pembeli barang sitaan melalui penjualan secara 

lelang. 

Ayat (2) : Cukup jelas. 

Pasal 34 : Cukup jelas. 

Pasal 35 : Cukup jelas. 

Pasal 36 : Cukup jelas. 

Pasal 37 

Ayat (1) : Saat daluwarsa penagihan pajak ini perlu 

ditetapkan untuk memberi kepastian hukum   

kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih 

kembali. 

Ayat (2) : Cukup jelas. 

Ayat (3) : Daluwarsa penagihan pajak dapat melampaui 5      

( lima ) tahun apabila: 

a. Kepala Daerah atau Pejabat Pajak 

menerbitkan Surat Teguran dan 

menyampaikan Surat Paksa kepada 

Penanggung Pajak yang tidak melakukan 

pembayaran utang pajak sampai dengan 

tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal 

seperti itu daluwarsa penagihan dihitung  

sejak tanggal penyampaian Surat Paksa 

tersebut; 

b. Terdapat SKPDKB atau SKPDKBT yang 

diterbitkan terhadap Wajib Pajak karena 

melakukan tindak pidana di bidang  

Perpajakan Daerah berdasarkan putusan 

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap. Dalam hal seperti itu daluwarsa 

penagihan dihitung sejak tanggal penerbitan 

ketetapan pajak tersebut; 

 

 

 

 
c. Wajib Pajak........... 
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c. Wajib Pajak menyatakan pengakuan utang 

pajak dengan cara : 

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan 

angsuran dan penundaan pembayaran 

utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo 

pembayaran. Dalam hal seperti itu 

daluwarsa penagihan dihitung sejak 

tanggal surat permohonan angsuran atau 

penundaan pembayaran utang pajak 

diterima oleh Kepala Daerah atau Pejabat 

Pajak; 

2. Wajib Pajak mengajukan permohonan 

keberatan. Dalam hal seperti itu 

daluwarsa penagihan dihitung sejak 

tanggal surat keberatan Wajib Pajak 

diterima oleh Kepala Daerah atau Pejabat 

Pajak; 

3. Wajib Pajak melaksanakan pembayaran 

sebagian utang pajaknya. Dalam hal 

seperti itu daluwarsa penagihan dihitung 

sejak tanggal pembayaran sebagian utang 

pajak tersebut. 

Pasal 38 : Cukup jelas. 

Pasal 39 : Cukup jelas. 

Pasal 40 : Cukup jelas. 

 

 

 

 

____________ 


