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a

bahla clengan ditetapl<an
Unclang-l"Inclang llornor 1B
Tallun 1997 tentang Pa j al< Daerah dan Retr j.busi
Daerah mal<a Peraturan IJaerah I(abupaten Daeralr
Tingkat II Pamekasan Nomor J. Tahun 1981 tentang
Pa j ak Relilame <larr sega 1a perubahannya perlu
d j-sesuaihan ;

b

unLul< rnelaksanakan penyesuai.an sebagaimana
climaksud huruf a, perlu menqatur lcembali pajak
bahwa

Reklarne yang di.tet-erpl<an clerrgan pel:at.ru'arr I)aelrah.

Mengingat :

- Unclang Nomor 12 Tahun 1950, tentarrg
Pembentukan Daerah-Daer:ah I(abupaten clal.am
Lingkungan Propinsi Jawa Tlinrur ;
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1-981 t.entang Hukum

1. Unclang

2.

Acara Pidana

;

Undang Undang Nomor 18 Tahun 1.997, tentang
Pajalc Daerair clan Retribusi Daerair ;
4. undang-undang Nomor Lg rahun i.997 tentang penagihan
3.

5.

Pajal< dengan Surat. Pal<sa

;

Undang-undang Nomor

22

Tahun 1999 tentarrg

Nomor

19 Tahun l-997 tentang

Pemerintahan Daerah ,
6. Peraturan Pemerint.ah
Pajak Daerah ;

7. I(eputusan t'lenteri Dal.arn l{egeri Nonror B4 Tahun
1993 tentang
Bentul< peratrrran Daerah clan
Peraturan Daerah Perubahan i
8. Keputusan l.fenter:i lla.lam I'leger:i l{omor 170 Tahun rgg7
l-ontatrq 1l'al"a (lara l,ernor i kna;rrr dl llirl4rrg pn inlr
Daerah

;

29.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun L997

tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang

PaJak

Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kal:upaten Daerah 'I'ingkat II Pamokasan Nomor 2 Tahun 19BB tent,ang Penyidik Pegawal

Negeri Sipil di Lingkungan Penrerintah
Daerah Tingl<at II Pamekasan.

Kabupabon

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKITAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

MEMUTUSKAN
I'lenetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PNMEKASAN
REKLAME.

TENTANC PAJAK
I

BAB

I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a.'Daerah, adalah Kabupaten Pamekasan ;
b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten
Pamekasan

;

c. Kepala Daerah, adalah Bupal-i Pamekasan i
d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi
tugas tertentu
yang
di bidang Perpajakan Daerah
sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku i
e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan i
f.. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut"Pajak adalah
pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame i
g. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media
yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya
untuk tujuan komersiil digunakan untuk memeperkenal
kan, menganjurkan, atau memuji suatu barang, Jasa,
atau orang, ataupun untull menarik perhatian umum
kepacla suatu barang, jasa atau orang yang
ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan
atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali
yang dilakukan oleh Pernerintah ;
h. Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau
tempat, pernasanqnrl r;al:rr atau beil:ol'apa htrah relrlame ;
i. Penyelenggara reklame adalah peror angan al-au l"radalr
hukum yang menyelenggarakan reklame baih atas nama
sendiri dan atau at,as nama pihak lain yeng menjadi
tanggungannya i

3j. Kawasan/zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai
dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan
untuk pemasangan reklame i
j ual
pa j ak reklame
adalah keseluruhdn
ob j elr
Ir. Nilai
pembayaran/pengeluaran biaya yang dil<eluarl<an oleh pemillk
dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah
biaya / harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi
listrik, pembayaran/ ongl<os perakitan, pemancaran, perayaan,
penayangan, dan transportasi dan Ialn sebagainya sampal
dengan bangunan reklame rampung, dipanca::kan, dlperagakan,
ditayangkan dan atau terpasang dt tempat yang teLah
diizinkan ;
1. Nilai
strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang
ditetapkan pada titik
lokasi pemasangan reklame tersebut
berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang kota
untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha ;
m. Surat Pemberian PaJak Daerah yang
selanjutnya di singkat
SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib Pajak untuk
melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang Terutang
menurut Perundang-Undangan Perpajakan Daerah i
n.

Surat Setoran Pajak Daerah, ydng selanjutnya disingkat
SSPD, adalah surat yang digunakan oleh WaJib Pajak untuk
melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke
kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah

;

o. Surat Ketetapan Pajak Daerah, ydf,9 selanjutnya disingkat
SI(PD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah

pajak yang terutang ;
P. Surat
Ketetapan

Daerah Kurang Bayar, yahg
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang
menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit
pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya
sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar i
q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, ydng
selanjudnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan t
Ketetapan Pajak Daerah
r. Surat
Lebih Bayar, ydrg
selanjudnya disingl<at SKPDIB, adalah surat keputusan yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran paJak karena Jumlah
kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau ticlak
seharusnya terutang ;
s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihi1, yang selanjutnya
dis ingkat SKPDN , adalah surat l<eput.usan yang menentukan
jumlalr pajal< yang terutarrg sama besar nya cletrgan kredlt paJalc
atau pajak tldak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
Pajak

4t. Surat Tagihan Pajak Daerah, yarg

selanjutnya disingkat
STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda.
BAB

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

.

Pasal

(1) Dengan nama pajak
penyelenggaraan reklame

l2)
(3)

II
2

reklame

dipungut,

pajak atas

;

Obyek pajak adalah semua penyelenggara reklame ;
Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada

mellputi :
a. Reklame papan/billboard/meqatron ;
b. Reklame .kain ;
c. Reklame melekat ( stiker ) ;
d. Reklame selebaran i
e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
f. Reklame udara t
g. Rel<lame suara ;
h. Reklame film/ slide I
i. Reklame peragaan
.

Pasal

ayat (1)

;

3

Dikecualikan dari objek pajak adalah

:

pemerintah pusat dan
a. Penyelenggaraan reklame oleh
Pemerintah Propinsi dan Kabupaten ;
b. Penyelenggaraan reklame melalui televisi,
raclio, warta
harian ;
c. Penyelenggaraan oleh badan sosial, pendidikan dan keagamaan.
Pasal
Subyek pajak adalah

orang

4

pribadi

atau

badan yang

menyelenggarakan Reklame .

B A B III
DASAR PENGENAAN DAN TARIT PAJAK

Pasal

5

(1) Dasar p.engenaan pajak adalah nilai. sewa reklame i
(2) Nilai
sewa reklame sebagaimana dimaksud ayat (1)
dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai
strategis, lokasi damn jenis, reklame ;

5) Dalam hal reklame diselenggaral<an oleh orang pribadi
kepentingan
atau baclan yang memanfaatkan reklame untuk
dihitung berdasarkan
sendiri, maka nilai sewa reklame
pemeliharaan,
lama pemasangan,
besarnya biaya pemasangan,
nilai strategis, lokasi dan jenis reklame t
(4) Dalam hal reklame cliselenggarakan oleh piftak III, maka
nilai sewa rel<lame ditentukan berdasarkan Jumlah pembayaran
untuk suatu maBa pajak / masa penyel.enggaraan reklame dengan
. memperhatikan biaya pemasalrgan, pemel.lharaan, lama
pemasangan, nilai strategis, lokasi damn jenis reklame t
(5) llasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dinyatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Pamekasan.
(3

Pasal

6

Tarif pajak ditetapkan sebesar 20 I (dua puluh prosen).
BAB

IV

WILAYATI PUNGUTAN DAN CARA
PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal

7

(1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah
dengan cara
l2l Besarnya Pajak yang terutang dihitung
mengalikan tarif Pajak sebagaimana dinralcsud dalam pasal- 6
dengan dasar pengenaan Pajal< sebagaimana dimaksud dalam
pasal 5.
BAB

V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal

B

aclalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka
waktu penyelenggaraan Reklame.
Masa

Pajak

Pasal
PaJ al<

terutang

dalam masa Pajak

penyelenggaraan Reklan,e

Pasal

10

(1) Setiap wajib Pajak wajib mengisi

SPTPD ;

terjadi

pada saat

6{2) SPTPD sebaqaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus diisi dengan
jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib
Pajak atau Kuasanya;
( 3 ) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus disampaikan
kepacla I(opaI.a Daeralr solambat-lanrbaLnya 15 ( lirna belas ) hari
setelah berakhirnya masa pajak i
(4) Bentuk, isi
dan tata eara pengisian SPTPD ditetapkan oleh
Bupati Pamekasan.
BAB
VI
TATA CARA PERHITUNGAN

I

DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal
(1

11

) Berdasarkan STTPD sebagaimana dlmaksud dalam pasal ( 1 ) ayat
(I ),
Bupati Pamekasan menetapkan pajak terutang dengan
menerbitkan

SKPD i
SKPD sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1 ) tidak atau
(21 Apabila
kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari sejak sKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga 2 * (dua prosen) sebulan dan ditagih dengan
menerbitkan STPD.

Pasal

12

yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana
climaksucl dalam pasal 11 ayat (1) dlgunakan untuk menghitung,
memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yanb terutang i
(2) Dalam jangka waktu 5 (Ii-ma) tahun sesudah saat terutangnya
pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
a. SKPDKB ;
b. SKPDKBT ;
c. SKPDN ;
( 3 ) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 huruf a
diterbitkan
a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan
lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar,
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 *
(clua prosen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat clibayar untul< jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat ) bulan dihitung sejak saat terutangnya
pajak ;
b. Apabila SPTPD tidal< disampaikan dalam jangka waktu yang
ditetapkan dan telah dit.egur seeara tertulis, dlkenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 ? (dua prosen)
qebulan dihitung clari pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
smpat) trulan dih-i-tung sejak saat terutangnya paJak ;
(1) Wajib

Pajak

:

7c. Apabila kewajiban mengisi spTpD tidak dipatuhi, pajak
yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan
sanski administrasi berupa kenaikan sebesar 25 t (Dua
puluh,lima prosen) sebula dihitung dari pajak yang kurang
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu pallng Lama 24
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
) SI(PDKBT sebagaimana dirnaksud pacla ayat (21 huruf b
diterbitkan apabila ditemukan clata baru atau clata yang
semula belum teruhglcap yang menyebabkan penambahan Jumlah
pajak yang terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa
kenaikan sebesar 100* ( seratus prosen) clari Jumrah'
kelrurangan pajak tersebut ;
( 5 ) SKPDN sebagaimana dinraksud pada ayat l2) huruf c diterbitt<an
apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredj.t pajal< ;
(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan
SI(PDKBT sebagaimana dimaksud pacla ayat (z) huruf a dan b
tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang terah
ditentukan, ditagih clengan menerbitkan STPD ditambah dengan
sanksi administrasi berupa bunga z * (clua prosen) sebulan i
17l Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tidak dikenakan apabira wajib pajak melaporkan
sendiri belum dilakukan tindakan pemeriksaan.
(4

BAB
TATA CARA

VII
PEMBAYARAN

Pasal

(1)

Pembayaran

13

pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain

yang ditunjuk oleh Bupati pamekasan sesuai waktu

yang

ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus cllsetor ke
Daerah selambat-lambatnya txz4 Jam atau dalam waktu

Kas

ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD t
(21 Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat rain yang
ditentukan oleh Bupati Pamekasan

yang

;

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimal<sud pada ayat
dilakukan clengan menggunakan
PasaI

(Z)

SSPD.
L4

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas i
memberilcan persetuJuan kepada
tz) Bupati Pamekasan dapat
wa j lb pa j ak untuk mengangsur pa j al< terutang dalam trurun
waktu tertentu, s€te1ah memenuhi persyaratan yang telah
ditentul<an

;

_B

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat l2l
harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan
dikenakan bunga sebesar 2* (clua prosen) sebulan dari jumlah
pajak yang belum atau kuratrg dibayar ;
(4) Bupati Pamel<asan dapat memberikan persetujuan kepada
wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas
wal<tu yang ditentukan setelah memetruhi persyaratan yang
ditentukan dengan dikenakan bunga 2* (dua prosen) sebulan
dari Jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar i
(5) Persyaratan untuk
dapat
mengangsur dan menunda
pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan
sebagaimana dimaksud pada ayat l2l dan ayat ( 4 ) ditetapkan
oleh Bupati. Pamekasaan.
Pasal

15

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada pasal L4
diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku
penerimaan i

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku
pada ayat (1)
penerimaan pajak sebagaimana dikamsud
ditetapkan oleh Bupati Panrekasan.
BAB

VIII

I

TATA CARA PENAGlHAN PAJAK

Pasa1
(1

16

) Surat tegoran atau surat pernyataan atau surat lain yang
sejenis sebagai awal tinrlakan pelaksanaan penagihan pajak
7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo
dikeluarkan

pembayaran i
(21 Dalam jangka

tanggal surat
setelah
waktu 7 (tujuh)
tegoran/surat peringatan atau surat Iain yang sejenis wajib
pajak harus meLunasi pajak yang terutang ;
(3) Surat tegoran, surat peringat.an atau surat lain yang
sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dikeluarkan
oleh pejabat
Pasal

,17

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak
dilunasi dalam jangka waktu sebaqaimana ditentukan dalam
surat tegoran atau surat peritrgatan atau surat Iain yang
sejenis jumlah pajal< yang harus dibayar ditagilt dengan surat
pakaa

;

9l2') PeJabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 2t
(dua puluh eatu) hari sejak tanggal surat teg<lran/surat
peringatan/surat lain yang sejenis.
Pasal

,

18

Apabila paJak yang harus ctibayar tidak <IllunasJ. dalam Jangka
wal(tu.2X24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat pal(sa,
peJabat Begera menerbitkan surat perintah melaksariakan
penyitaan.

Pasal

19

Setelah clilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi
utang pajaknya, seteLah tewat 10 (Sepuluh) hari seJak tanggal
pelaksanaan surat perintah melaksanal<an penyitaan, FOjabat
mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor
Le1ang Negara.

Pasal

20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, jam, tanggal, dan
tempat pelaksanaan le1ang juru sita segera memberitahukan secara
tertulis pada wajib pajak

Pasa1

2L

Bentul<, Jenis <lan isi formulir yang digunakan untuk pelaksanaan
penagihan pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati Pamekasan.

BAB

IX

PENGURANGAN, I(ERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 22

(1) Bupati Pamekasan berclasarkan permohonan wajib pajak dapat
pengurapgall, keringanan dan pembebasan
memberikan
pajak i
.\Zl pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekallgug.
BAB
,

X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATATAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI. ADMINISTRASI

Pasal

23

(1) Bupati pamekasan karena jabatan atau atas permohonan WaJib
Pajak dapat :

10

a. membetulkan SI(PD atau
SKPDKB atau
SKPDKBT atau
yang
penerbitannya
STPD
dalam
terdapat kesalahan tulis,
kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan
peraturan perundang-undanagan perpajakan daerah i
b. membatalkan atau mengurungl<an ketetapan paJal< yang tidak

benar

;

c. mengurangkan atau

menghapus sanksi administrasi berupa
bunga, denda dan l<enail<an pajak yang terutang dalam hal
sanlrsi t,ersebut clilrenakan karena lrelrhi Iaf an waJ tb paJak
atau bukan karena kesalahannya i
l2) Permohonan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan
dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi SKPD
atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud
pacla ayat (1) harus disampaikan secara tertulis pleh wajib
pajak kepada Bupati Pamekasan, atau pejabat selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD
atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD dengan memberlkan alasan
yang j el-as ;
(3) Bupati Pamekasan atau pejabat, paling lama 3 (tiga) bulan
sejak surat permohonan sebagaimana" dimaksud
pada ayat
(2'l diterima, sudah harus memberikan keputusan i
(4

) Apabila setelah lewat waktu 3 ( tiga ) bulan sejalr surat
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) Bupati
Pamekasan atau pejabat tidak memberikan keputusan,
permohonan, pembetulan, pembatalan, pengurangdD, ketetapan

dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi
dianggap dikabull<an.

BAB

XI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal

24

(1) Wajib Pajak dapat rnengaJukan keberatan hanya kepada Bupati
Pamel<asan atau Pejabat atas suatu
:

a.
b.
'c.
d.
e.

SKPD t
SKPDKB ;
SKPDKBT t
SKPDLB i
SKPDN.

(21 Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )
harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
paling lama 3 ( tiga ) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB dan SI(PDN rlitorlrna <:lolr waJtb paJnk ltocua.l.l,
apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat clipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya i

11

(3) Bupati Pamekasan atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama
LZ (dua belas ) bulan sejak tanggal surat permohonan
lceberatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diterlma, Budah
memberikan Keputusan;

) Apablla setelah lewaL wakt-u .L2 ( <ltra lro Iafl ) bu.l;ttt nobagalmana
,dlmaksucl pacla aya[ (3 ) Bupatl Pamekasall atau Pe jabat, tldak
memberilcan Keputusan, permohonan keberatan dianggap
dikabulkan i
( 5 ) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tldak
(4

menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal

25

mengajukan bapding kepada Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka 3 (tiga) bulan
setelah diterimanya Keputusan keberatan ;
l2l Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak

(1) Wajib

Pajak

dapat

menunda kewajiban membaYar Pajak

Pasal

26

dimaksud dalam
Apabila pengaJuan keberatan sebagaimana
pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pa6a} 26
dikabulakan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran
pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 t
(dua prosen) sebulan atau paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan.
BAB XII
'

PENGEMBATIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 27

(1) llajib pajak dapat mengajutran permohonan pengembalian dan
kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati Pamekasan atau
Pejabat secara tertulis dan menyebutkan sekurang-kurang :
a. Nama dan Alamat wajib Pajah ;
b. t"lasa pajak
c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
d. Alasan yang jelas t
l1l Bupati pamekasan atau Pejabat dalam jangka waktu paling Lama
lZ (dua belas) bulan sejak diterima permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus member:ikatr keputusan i
(3) Apabila jasgka waktu sebaqaimana dimaksucl phda ayat l2l
dilalnpaui Bupati Pamekasan atau Pejabat tidak memberikan
l<eputusan, perlnohonan pengornballan kolobl han polnbayaran
paJak dianggap clikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama 7 (satu) bulan.

t2

(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
walttu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB
dengan menerbitkan Surat Perl-ntah Membayar I(eleblhan PaJah
(SPMKP)

;

(6) Apabila pengeml:alian kelebihan pembayaran pajak dllakukan
setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SI(PDLB,
Bupati Pamekasan atau Pejabat memberikan imbalan bunga
sebesar 2 * ( dua Prosen ) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pajak.
Pasal

2B

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang
pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4),
pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti
pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB

XIII

KADALUARSA

Pasa1

29

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah
melampui jangl<a waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan
tindak pidana Perpajakan Daerah ;
l2l Kadal-uarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1 ) tertangguh apabila
z

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksaan atau i
b. Ada pengalruan utang pajak dari Wajib Pajak bailt
Iangsung maupun tidak langsung.
BAB

XIV

KETENTUAN PENGAWASAN
Pasal 30

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dltugaskan
kepada :
a. Inspehtur Wilayah Kabupaten Pamekasan ;
b. DinAs Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Pamekasan ;

c. Baglan Hukum Sekretariat llaerah Pamekasan t
d. naglan Perekonomian gekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan i
e. aagfan Ketertiban Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.

13

BAB

XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal

31

!1) WaJtb PaJal< yang karena kea.lpaanya ticlal< menyatnpaikan SPTPD
atau mengisl dengan tidak benar atau ttdak l-engkap atau
melampirl<an keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) Tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua)
kali jumlah pajak yang terutang ;
12) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD
atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 ( ctua ) Tahun clan al-au denda paling banyak 4 ( empat )
kali jumlah pajak yang terutatrg.
Pasa

I

32

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 tidak
dituntut setelah melampui jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun sejak
saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak
BAB

XVI
PENYIDIKAN

Pasal
(1

33

Pegawai Negeri Sipil

) Pejabat

tertentu dllingkungan

wewenang khusus sebagai
Pemerintah Daerah diberi
Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang
Retribusi Daerah i
Penyidik sebaqaimana dimaksud pada ayat ( 1 )
\21 Wewenang
adalah

:

a. menerima, mencari,

mengumpulkan dan

menetiti keterangan

pidana dibidang
atau laporan berkenaan dengan tindak
Retribusi Daerah i
b. meneliti, mencari dan menqrumpulkan keterangan mengenai
orang prlt:arli. at-arr badan t-.ontancr lrobcrtraran perbttatan yanq
clllakukan sehubungan clengan t indak pidana Retribusl
Daerah i

L4

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi
atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang
Retribusi Daerah i

d.

memeriksa buku-buku,

catatan-catatan dan dokumen-dokumen

lain berkenaan dengan tinclal< pi<lana dibiclang Retribusi

Daerah

;

e. , melakukan penggetedahan untuk mendapatkan bahan buktl
<loktttnon'-rloltulrtetl tcrta
pembul(uan, pencal-atan clan
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tereebut. i
f., meminta bantuan tenaqa ahli. tlalanr rangt<a pol.alcsarraan

penyidikan

tugas

tindak piclana dibidang Retrlbusl

Daerah ;
g. menyuruh berhenti

dan melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen
yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e i
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
Retribusi Daerah i
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
j. menghentikan penyidikan ;
yang perlu untuk kelancaran
Ir. melakultan tindakan lain
penyidil(an tindak pidana clibidang Retribusi Daerah
menurut

Hul<um

yang dapat dipertanggung jawabhan.

(3) penyiclik sebagaimana dlmaksu<l pada ayat (1,) momberitahukan
Inenyampaikan haell
dimulainya penyirtikan rlan
penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Unclang-Undang Nomor B Tahun 1981 tentang
Hukum

Acara

Pidana.

'

BAB

XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasa1

34

Hal-hal yang belum cliatur dalam Peraturan Daerah ini sePanjang
mengenai teknis pelaksanaannYa, akan cliatur lebih lanjut oleh
Bupati Pamekasan.
Pasal

35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat, II Pamekasan llomor 1 Tahun 19Bl tentang
Pajak Reklame dengan segala perubahannya dinyatakan tidak
berlaku Lagi.

15

Pasal
Peraturan

Daerahr

36

ini mulai berlal<u pada tanggial diundangkan.

Agar setiap

orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah irii dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan.
Disahkan di Pamekasan
pada tanggal LZ September 2000
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