
 
 
 

 
PERATURAN BUPATI  KARO 
NOMOR  29  TAHUN  2012 

 
TENTANG 

 
PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PAJAK DAERAH 

 
BUPATI KARO, 

 
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 50, Pasal 52, Pasal 

58, Pasal 61 dan Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Karo 
Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah maka perlu 
menetapkan Pedoman Umum Penyelenggaraan Pajak 
Daerah; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten 
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran   Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor  12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan 
Pemerintah  Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

8. Peraturan. . . 

SALINAN 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang 
Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3339); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang 
Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahanan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5161); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor  17 Tahun 
2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Karo; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor  18 Tahun 
2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas 
Daerah Kabupaten Karo; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor  19 Tahun 
2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis 
Daerah Kabupaten Karo; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor  01 Tahun 
2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2012 
Tentang Pajak Daerah; 

17. Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 
Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah. 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM 

PENYELENGGARAAN PAJAK DAERAH.  
 

BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 
 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Karo. 
2. Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan Pemerintahan 

oleh  Pemerintah Daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah 
menurut   asas   otonomi dan  tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah. . . 
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3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur   
penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah.  

4. Bupati adalah Bupati Karo.   
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Karo sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang 
perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Karo atau badan yang 
diserahi wewenang dan tanggungjawab sebagai Bendahara Umum 
Daerah. 

8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib 
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan 
Pajak. 

10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, 
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah. 

11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka 
waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) 
bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk 
menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. 

12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun 
kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang 
tidak sama dengan tahun kalender. 

13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak 
terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta 
pengawasan penyetorannya. 

14. Penagihan Pajak Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan 
pajak daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, Surat 
Teguran atau surat lain yang sejenis sampai dengan penyampaian surat 
paksa kepada wajib pajak agar wajib pajak yang bersangkutan 
melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan jumlah 
pajak yang terutang. 

15. 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 atau denda. 

16. Utang Pajak adalah Pajak yang masih 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. 

17. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk 
memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh 
petugas pajak dengan cara penyampaian SPTPD kepada Wajib Pajak 
untuk diisi secara lengkap dan benar. 

18. Pembayaran Pajak Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus 
dipenuhi oleh wajib pajak sesuai dengan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT 
dan STPD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk sesuai 
dengan jangka waktu yang telah ditentukan. 

 
19. Nomor. . . 
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19. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD 
adalah nomor pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap 
Wajib Pajak. 

20. Pembukuan Pajak Daerah adalah proses pencatatan yang dilakukan 
oleh petugas pajak atas penetapan, penerimaan, tunggakan, sanksi 
administrasi berupa kenaikan pajak, bunga dan/atau denda serta 
setoran pajak ke Kas Daerah. 

21. Kelebihan pembayaran Pajak Daerah adalah kelebihan yang tercantum 
dalam SKPDLB atau kelebihan pembayaran pajak yang timbul karena 
surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan 
banding atau karena pembayaran lebih atas utang pajak yang 
tercantum pada SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD. 

22. Sistem pemungutan pajak daerah adalah sistem yang akan dikenakan 
kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan 
melaporkan serta menyetorkan pajak terhutang. 

23. Sistem Self Assesement adalah suatu sistem dimana wajib pajak diberi 
kepercayaan untuk melaporkan sekaligus menghitung, 
memperhitungkan dan menetapkan besarnya pajak yang terutang dan 
dibayar dalam tahun pajak yang bersangkutan. 

24. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun 
Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, 
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta 
dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah. 

26. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas 
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

27. 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 administratif  dan jumlah 
pajak yang masih harus dibayar. 

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

29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah  pokok pajak 
sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang 
dan tidak ada kredit pajak. 

30. 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 pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

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

32. 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 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, Surat Tagihan Pajak Daerah, 
Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 

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 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. Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi 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. 

35. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

36. Pembukuan adalah suatu 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 untuk periode Tahun Pajak tersebut. 

37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif 
dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk 
menguji kepatuhan pemenuhan, kewajiban perpajakan daerah 
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

38. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari 
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 
tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta 
menemukan tersangkanya. 

 
BAB II 

PAJAK DAERAH 
Pasal 2 

 
Pedoman umum penyelenggaraan Pajak Daerah yang diatur dalam 
Peraturan Bupati ini adalah menyangkut; 
a. Pajak Hotel; 
b. Pajak Restoran; 
c. Pajak Hiburan; 
d. Pajak Penerangan Jalan; 
e. Pajak Parkir. 

 
BAB III 

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN 
Bagian Kesatu 
Pendaftaran 

Pasal 3 
 

(1) Setiap Wajib Pajak, wajib mendaftarkan usahanya beserta objek Pajak 
dengan menggunakan Formulir Pendaftaran kepada Bupati atau pejabat 
yang ditunjuk, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan 
usaha dimulai, kecuali ditentukan lain. 

(2) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 
diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Kantor Bupati atau Pejabat yang 
ditunjuk dan wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani 
oleh Wajib Pajak dengan melampirkan: 

a. foto copy. . . 
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a. foto copy identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM, 
paspor); 

b. foto copy Surat Keterangan domisili tempat usaha; 
c. foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 
d. foto copy Surat Izin dari Dinas Teknis; 
e. foto copy Akte pendirian perusahaan; 
f. foto copy PBB tempat usaha; 
g. Surat Kuasa apabila pengusaha/penanggung jawab berhalangan. 

(3) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus 
disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, paling lambat 7 
(tujuh) hari sejak tanggal diterima. 

(4) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan: 
a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak dengan sistem pemungutan 

pajak yang dikenakan; 
b. Kartu NPWPD. 

(5) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk 
mendaftarkan usaha Wajib Pajak dengan menerbitkan NPWPD secara 
jabatan. 

(6) Bentuk dan isi formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ditetapkan oleh Pejabat yang ditunjuk.  

 
Bagian Kedua 

Pendataan 
Pasal 4 

 
(1) Setiap tahun wajib pajak yang telah memiliki NPWPD wajib mengisi 

formulir pendataan dengan lengkap dan benar serta ditandatangani oleh 
wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Bupati atau pejabat 
yang ditunjuk. 

(2) Pengisian formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilengkapi dengan rekapitulasi penjualan kotor (omzet bruto) atau 
penerimaan setiap bulan. 

(3) Seluruh data yang diperoleh dari data isian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dihimpun dan dicatat dalam daftar wajib pajak dan kartu data, 
yang akan digunakan sebagai dasar pemeriksaan SPTPD yang dilaporkan 
oleh Wajib Pajak. 

(4) Bentuk dan isi formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ditetapkan oleh Pejabat yang ditunjuk.  

 
BAB IV 

TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENGISIAN SPTPD, SKPDKB, 
DAN/ATAU SKPDKBT 

Bagian Kesatu 
Penyampaian dan Pengisian SPTPD 

Pasal 5 
 

(1) Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap 
dan ditanda tangani oleh Wajib Pajak serta menyampaikannya kepada 
Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib 
Pajak di kantor Bupati atau pejabat yang ditunjuk pada akhir setiap 
bulannya. 

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisikan pelaporan atas 
omzet penerimaan bruto Wajib Pajak. 

(4) Penyampaian. 
. . 
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(4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 
paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. 

(5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD 
jatuh pada hari kerja berikutnya. 

(6) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 
disertai lampiran dokumen berupa: 
a. rekapitulasi omzet penerimaan bulan yang bersangkutan; 
b. bukti penerimaan (bill); 
c. bukti setoran pajak yang telah dilakukan (tindasan SSPD). 

(7) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh 
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tidak dilampirkan 
keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6). 

 
Pasal 6 

 
(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak dapat 

memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling 
lama 7 (tujuh) hari kerja. 

(2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum 
berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (4). 

 
Pasal 7 

 
(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang 

telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis 
kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu 7 (tujuh) 
hari sesudah berakhirnya masa pajak atau tahun pajak, sepanjang 
belum dilakukan tindakan pemeriksaan. 

(2) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana tercantum 
dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

 
Bagian Kedua 

Penyampaian dan Pengisian SKPDKB dan SKPDKBT 
Pasal 8 

 
(1) Terhadap Wajib Pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat 

terutang pajak, Bupati dapat menerbitkan:  
a. SKPDKB dalam hal :  

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

2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang 
ditunjuk dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak 
diterima dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan 
pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; 

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

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula 
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang 
terutang. 

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

(2) Jumlah. . . 
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(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung 
dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya 
pajak. 

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

(4) Kenaikan 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan 
tindakan pemeriksaan. 

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa 
kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak 
ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk 
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak 
saat terutangnya pajak. 

(6) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SKPDKB dan SKPDKBT dengan 
mengacu pada lampiran I.  

 
Pasal 9 

 
(1) Pajak terutang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh 
Bupati atau pejabat yang ditunjuk, berdasarkan data yang ada atau 
keterangan lain yang dimiliki Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 

(2) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dapat dilakukan apabila: 
a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan 

omzet usahanya; 
b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi 

tidak lengkap dan/atau tidak benar; 
c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak 

untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada 
saat dilakukan pemeriksaan. 

(3) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas 
pemeriksa telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(4) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data omzet 
yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode 
pemeriksaan dengan tahapan prioritas sebagai berikut: 
a. berdasarkan hasil kas opname; 

 

b. berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha 
Wajib Pajak; 

c. berdasarkan data pembanding. 
(5) Pemeriksaan hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

huruf a, dilakukan sesuai prosedur yang lazim dan dilakukan 
sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) kali kunjungan dengan waktu 
dan hari yang berbeda. 

(6) Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan dipakai 
sebagai nilai omzet per hari yang merupakan nilai rata-rata dari 
keseluruhan penerimaan kas menurut hasil kas opname tersebut. 

(7) Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat 
usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, 
dilakukan dengan tindakan penungguan sekurang-kurangnya 
sebanyak 3 (tiga) kali sesuai jam operasi baik secara terus menerus 
maupun berselang. 

(8) Berdasarkan. . . 
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(8) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7), omzet/penerimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata 
jumlah pengunjung atau subjek pajak yang memperoleh pelayanan dari 
wajib pajak. 

(9) Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dapat 
diperoleh berdasarkan data yang ada di Kantor Bupati atau pejabat 
yang ditunjuk dari pendataan terhadap Wajib Pajak atau dari sumber 
lainnya yang dapat dipercaya. 

 
 

BAB V 
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN 

DAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK 
Pasal 10 

 
(1) Pajak Hotel dipungut oleh Pemilik/Pengusaha/Pengelola/Penanggung 

Jawab Hotel termasuk motel, losmen, bungalow, gubug pariwisata, 
wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, vila yang 
memiliki tanda daftar usaha pariwisata, bumi perkemahan, serta 
rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), dan jasa 
penunjang sebagai kelengkapan yang sifatnya memberikan kemudahan 
dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan dan 
sejenisnya disetor ke Bendahara Penerimaan/ Kas Daerah paling lama 
pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak 
berakhir. 

(2) Pajak Restoran dipungut oleh Pengusaha/Pengelola/Penanggung Jawab 
Restoran termasuk juga rumah makan, kedai kopi, kafetaria, kantin, 
warung, bar, depot, pujasera/food court, toko roti/bakery dan jasa 
boga/catering dan sejenisnya disetor ke Bendahara Penerimaan /Kas 
Daerah paling lama pada tanggal 15 (lima belas) setiap bulan setelah 
masa pajak berakhir. 

(3) Pajak Hiburan dipungut oleh Pemilik/ Pengusaha/ Pengelola/  
Penanggung jawab/ penyelenggara. Objek Pajak Hiburan adalah jasa 
penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran termasuk tontonan 
film, pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, kontes 
kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, pameran, diskotik, karaoke, klab 
malam, sirkus, akrobat, dan sulap, permainan bilyar, golf, bowling, 
pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan, panti 
pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center), 
pertandingan olahraga dan sejenisnya disetor ke Bendahara 
Penerimaan /Kas Daerah pada saat penyelenggaraan hiburan. 

(4) Pajak Penerangan Jalan yang diselenggarakan oleh PT. (Persero) 
Perusahaan Listrik Negara, dipungut oleh PT. (Persero) PLN dan yang 
dihasilkan sendiri dipungut oleh penyelenggara dan disetor Ke Kas 
Daerah paling lama tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya.  

(5) Pajak Parkir dipungut oleh penyelenggara Parkir dan disetor ke  
Bendahara Penerimaan/ Kas Daerah paling lama pada tanggal 15 (lima 
belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. 

 
Pasal 11 

 
Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas 
Daerah melalui Bendahara Penerima atau tempat lain yang ditunjuk, paling 
lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak, dengan 
menggunakan SSPD. 
 

 

Pasal. . . 
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Pasal 12 
 
(1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak 

bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur 
nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada 
hari kerja berikutnya. 

(2) Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari 
yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan 
Kepala Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah 
Kabupaten dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh 
Pemerintah. 

 
Pasal 13 

 
(1) Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan 

menggunakan SSPD atau bentuk lain yang dipersamakan dengan 
SSPD. 

(2) SSPD atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi 
sebagai bukti pembayaran pajak daerah apabila telah disahkan oleh 
Bendahara penerimaan yang berwenang atau apabila telah 
mendapatkan validasi. 

(3) Surat Setoran Pajak Daerah atau dokumen yang dipersamakan lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila telah 
divalidasi dengan Nomor Setoran Pajak. 

 
 

BAB VI 
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN 

PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI 
ADMINISTRASI 
Bagian Kesatu 

Tata Cara Pembetulan, Pembatalan dan 
Pengurangan Ketetapan Pajak 

Pasal 14 
 
(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak dapat: 

a. membetulkan : 
1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar; 
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan; 
3. Surat Ketetapan Daerah Pajak Nihil; 
4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar; 
5. Surat Tagihan Pajak Daerah; 
6. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak 

Daerah; 
7. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga; 
8. Surat Keputusan Pembetulan; 
9. Surat Keputusan Keberatan; 
10. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi; 
11. Surat Keputuan Penghapusan Sanksi Administrasi; 
12. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah; atau 
13. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah, 
yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan 
hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

b. mengurangkan atau membatalkan Surat Ketetapan Pajak atau Surat 
Tagihan Pajak yang tidak benar; dan/atau 

c. membatalkan. . . 
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c. membatalkan hasil pemeriksaan atau Surat Ketetapan Pajak hasil 
pemeriksaan yang penerbitannya tanpa penyampaian surat 
pemberitahuan hasil pemeriksaan atau tanpa dilakukan pembahasan 
akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.  

(2) Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 12, dapat berupa Surat 
Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah atas Surat Ketetapan 
Pajak Daerah atau Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak 
Daerah atas Surat Tagihan Pajak Daerah. 

(3) Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a angka 13, dapat berupa Surat Keputusan 
Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak atau Surat 
Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.   

(4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal 
terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak 
mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak 

 
Pasal 15 

 
Ruang lingkup pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)  huruf a meliputi : 
a. kesalahan tulis antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, 

nomor pokok wajib pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, 
masa pajak atau tahun pajak dan tanggal jatuh tempo; 

b. kesalahan  hitung, antara lain kesalahan yang berasal dari penjumlahan 
dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu 
bilangan, termasuk kekeliruan perhitungan karena adanya penerbitan 
surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, dan surat keputusan lain 
yang terkait dengan bidang perpajakan untuk tahun sebelumnya; atau 

c. kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan 
tarif, kekeliruan penerapan persentase norma penghitungan penghasilan 
neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan penghasilan 
tidak kena pajak, kekeliruan penghitungan pajak penghasilan dalam 
tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak. 

 
Pasal 16 

 
(1) Permohonan pembetulan diajukan oleh Wajib Pajak, dengan ketentuan 

sebagai berikut : 
a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, 

Surat Tagihan Pajak, atau surat keputusan lain yang terkait dengan 
bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)  
huruf a; 

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan 
alasan yang mendukung permohonannya; dan 

c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan 
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, permohonan tersebut harus 
dilampiri dengan Surat Kuasa. 

(2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan 
dengan Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 17 

 
(1) Permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan. 

(2) Dalam. . . 
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(2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk 
harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan 
menggunakan formulir dengan mengacu pada Lampiran II. 

 
Pasal 18 

 
(1) Pengajuan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15 ditujukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang 
menerbitkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, atau surat 
keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan yang diajukan 
pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a 
dengan cara: 
a. secara langsung; atau 
b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat. 

(2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
diberikan tanda bukti penerimaan surat. 

(3) Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
atau tanda bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) merupakan bukti penerimaan permohonan pembetulan. 

 
Pasal 19 

 
Tanggal bukti penerimaan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18 ayat (3), yaitu : 
a. tanggal terima yang tercantum pada bukti penerimaan surat, dalam hal 

permohonan pembetulan disampaikan secara langsung; atau 
b. tanggal stempel pos yang tercantum pada bukti pengiriman surat, dalam 

hal permohonan pembetulan disampaikan melalui pos. 
 

Pasal 20 
 

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah menerima permohonan 
pembetulan melakukan penelitian terhadap Surat Ketetapan Pajak, 
Surat Tagihan Pajak, atau surat keputusan lain yang terkait dengan 
bidang perpajakan yang menurut Wajib Pajak terdapat kesalahan atau 
kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung 
persengketan antara fiskus dan wajib Pajak. 

(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memanggil Wajib Pajak untuk 
memberikan penjelasan atau keterangan tambahan yang diperlukan. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa untuk memberikan 
penjelasan atau keterangan tambahan, orang yang ditunjuk sebagai 
kuasa Wajib Pajak harus menunjukkan Surat Kuasa. 

 
Pasal 21 

 
Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus memberikan keputusan 
pembetulan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal 
bukti penerimaan permohonan pembetulan. 
 

Pasal 22 
 
Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan 
Pembetulan secara jabatan setelah melakukan penelitian. 

 
 

Pasal …. 
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Pasal 23 
 
Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, dapat 
berupa menambahkan, mengurangkan, atau menghapuskan jumlah pajak 
yang terutang dan/atau memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, 
atau menolak permohonan Wajib Pajak. 

 
Pasal 24 

 
Bentuk formulir Surat Keputusan Pembetulan yang diterbitkan berdasarkan 
permohonan Wajib Pajak dan Surat Keputusan Pembetulan yang diterbitkan 
secara jabatan mengacu pada Lampiran II. 

 
Pasal 25 

 
Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak dapat 
membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar. 

 
Pasal 26 

 
Surat permohonan pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak yang 
tidak benar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
a. diajukan untuk suatu surat ketetapan pajak; 
b. mengemukakan jumlah pajak menurut penghitungan wajib pajak 

seharusnya terutang; dan 
c. dilampiri dengan surat kuasa dalam hal surat permohonan 

pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar 
ditandatangani bukan oleh wajib pajak. 

 
 

Pasal 27 
 

(1) Surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, dan hasil pemeriksaan 
yang dapat dikurangkan atau dibatalkan oleh Bupati atau pejabat yang 
ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak meliputi: 
a. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak 

benar; 
b. pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar; 

atau 
c. pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang 

dilaksanakan tanpa: 
1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau 
2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan. 

(2) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau pembatalan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dapat 
diajukan oleh Wajib Pajak dalam hal: 
a. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan; 
b. Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi kemudian mencabut 

pengajuan keberatan tersebut; atau 
c. Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan.  

 
Pasal 28 

 
(1) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau pembatalan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 

a. 1 (satu) …. 
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a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat tagihan pajak atau surat 
ketetapan pajak, termaksud surat ketetapan pajak dari hasil 
pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa: 
1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau 
2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan. 

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 
c. mencantumkan jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut 

penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung 
permohonannya; 

d. disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan 
e. dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan Wajib Pajak, 

surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa. 
(2) Pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a angka 2), dianggap telah dilaksanakan apabila 
pemeriksa pajak telah memberikan kesempatan untuk hadir kepada 
Wajib Pajak dalam rangka pembahasan akhir dan Wajib Pajak tidak 
menggunakan hak tersebut sesuai dengan batas waktu yang 
ditentukan. 

(3) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan. 

     
Pasal 29 

 
(1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan 

Pasal 27 ayat (1) huruf a dan huruf b, hanya dapat diajukan oleh Wajib 
Pajak paling banyak 2 (dua) kali. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan 
tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan 
sejak tanggal keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk  atas 
permohonan yang pertama dikirim.  

(3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 
(1) huruf c, hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak 1 (satu) kali. 

 
Pasal 30 

 
(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas 

permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan 
Pasal 27 ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak 
tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak. 

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud  pada ayat (1)  
telah lewat waktu, Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi 
suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh wajib Pajak 
dianggap dikabulkan dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus 
menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan. 

  
Pasal 31 

 
(1) Keputusan yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dapat berupa 
mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan 
Wajib Pajak.  

(2) Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Bupati atau pejabat 
yang ditunjuk mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak 
atau mengabulkan sebagian permohonan wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

(3) Bupati …. 
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(3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus memberikan keterangan 
secara tertulis atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2). 

 
Pasal 32 

 
(1) Surat permohonan pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak yang 

tidak benar, disampaikan langsung oleh Wajib Pajak atau melalui pos 
kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dimana Wajib 
Pajak terdaftar.  

(2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses 
surat permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar 
adalah : 
a. tanggal terima surat wajib pajak, dalam hal disampaikan secara 

langsung oleh wajib pajak pada petugas atau petugas yang ditunjuk; 
atau 

b. tanggal stempel pos tercatat, dalam hal surat pembatalan atau 
pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar disampaikan melalui 
pos tercatat. 

 
Pasal 33 

 
(1) Dalam proses penyelesaian permohonan pembatalan atau pengurangan 

ketetapan pajak yang tidak benar, Wajib Pajak wajib memberikan 
penjelasan dan/atau pembuktian tentang dasar perhitungan 
yang disertai dengan dokumen atau bukti, dan buku-buku pendukung 
baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy sesuai surat 
permintaan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang 
menyelesaikan permohonan pembatalan atau pengurangan ketetapan 
pajak yang tidak benar. 

(2) Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak wajib memberikan penjelasan dan 
atau pembuktian tentang dasar perhitungan yang disertai dengan 
dokumen atau bukti, dan buku-buku pendukung. 

(3) Setelah 5 (lima) hari kerja sejak batas waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Wajib Pajak belum memberikan penjelasan dan atau 
pembuktian, Wajib Pajak dapat diminta kembali untuk 
memberikan penjelasan dan pembuktian yang kedua tentang dasar 
perhitungan yang disertai dengan dokumen atau bukti, dan buku-buku 
pendukung. 

(4) Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan 
penjelasan dan atau pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
Wajib Pajak wajib memberikan penjelasan dan/atau pembuktian. 

(5) Dalam hal masih diperlukan, Wajib Pajak dapat diminta memberikan 
penjelasan dan atau pembuktian tambahan, yang wajib ditanggapi oleh 
Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, sejak tanggal surat 
permintaan penjelasan dan/atau pembuktian tambahan. 

(6) Dalam hal Wajib Pajak tidak memberikan penjelasan dan atau 
pembuktian tentang dasar perhitungan yang disertai dengan dokumen 
atau bukti, dan buku-buku pendukung baik dalam bentuk hard copy 
maupun soft copy sesuai surat permintaan maka permohonan 
pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar akan 
diproses berdasarkan data yang ada. 

 
 

(1) Wajib …. 
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Pasal 34 
 

(1) Wajib Pajak dapat dipanggil untuk melakukan pembahasan sengketa 
perpajakan daerah dan wajib menandatangani Berita Acara 
Pembahasan Sengketa perpajakan daerah. 

(2) Berdasarkan hasil pembahasan sengketa perpajakan, kepada Wajib 
Pajak akan dikirimkan Surat  Pemberitahuan Hasil Penelitian 
Pembatalan atau Pengurangan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar. 

(3) Wajib Pajak dapat memberikan tanggapan tertulis atas Surat 
Pemberitahuan Hasil Penelitian Pembatalan atau Pengurangan 
Ketetapan Pajak yang Tidak Benar sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak tanggal 
Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Pembatalan atau Pengurangan 
Ketetapan Pajak yang Tidak dan/atau dapat menghadiri 
undangan pembahasan akhir pada waktu yang ditentukan dalam Surat 
Pemberitahuan Hasil Penelitian Pembatalan atau Pengurangan 
Ketetapan Pajak yang Tidak Benar. 

(4) Hasil pembahasan akhir akan dituangkan dalam Berita Acara 
Pembahasan Akhir dan Daftar Hasil Akhir Penelitian Pembatalan atau 
Pengurangan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar dapat 
disampaikan langsung kepada Wajib Pajak pada pembahasan akhir 
atau dikirimkan sebagai lampiran Surat Keputusan Pembatalan atau 
Pengurangan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar. 

(5) Dalam hal Wajib Pajak tidak menghadiri undangan pembahasan akhir, 
Daftar Hasil Akhir Penelitian Pembatalan atau Pengurangan ketetapan 
pajak yang tidak benar akan dikirimkan sebagai lampiran Surat 
Keputusan Pembatalan atau Pengurangan Ketetapan Pajak yang Tidak 
Benar. 

 
Pasal 35 

 
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kembali atas keputusan 
pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar yang 
diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) 
bulan sejak tanggal keputusan, kecuali karena keadaan diluar kekuasaan 
(force majeur) Wajib Pajak, yang harus disertai bukti pendukung adanya 
keadaan luar biasa tersebut. 

 
Bagian Kedua 

Tata Cara Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi 
Pasal 36 

 
Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak dapat  
menghapuskan atau mengurangkan sanksi administrasi. 
 

Pasal 37 
 

(1) Sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, meliputi sanksi administrasi 
berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang dikenakan karena 
kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. 

(2) Sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sanksi administrasi yang 
tercantum dalam: 
a. Surat Tagihan Pajak Daerah; 
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; atau 
c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. 

(3) Pengurangan …. 
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(3) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum 
dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hanya dapat 
dilakukan dalam hal surat ketetapan pajak tersebut: 
a. tidak diajukan keberatan; 
b. diajukan keberatan, tetapi telah dicabut oleh Wajib Pajak; atau 
c. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan.  

 
Pasal 38 

 
(1) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan 

sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut; 
a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak, Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan; 

b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 
dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya; 

c. permohonan harus disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang 
ditunjuk; 

d. wajib Pajak telah melunasi pajak yang terutang;dan 
e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal 

surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat 
permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa. 

(2) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan.  

 
Pasal 39 

 
(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara jabatan mengurangkan atau 

menghapuskan sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang 
diterbitkan sebagai akibat dari: 
a. diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah; dan 
b. penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengurangan dan Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila diterbitkan Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan/Pembatalan Ketetapan 
Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan Keberatan, Putusan 
Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, yang mengakibatkan pajak 
yang masih harus dibayar berkurang atau dibatalkan. 

 
Pasal 40 

 
Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengurangan atau 
penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan Surat 
Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak yang tidak benar termasuk surat 
ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa 
penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan 
akhir hasil pemeriksaan, diatur dengan Keputusan Pejabat yang ditunjuk. 

 
 

BAB …. 
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BAB VII 
KRITERIA WAJIB PAJAK DAN PENENTUAN BESARAN OMZET SERTA 

TATA CARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN 
Pasal 41 

 
(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha jasa dan dagang dengan omzet di 

atas Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib 
menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. 

(2) Bagi Wajib Pajak yang tidak diwajibkan membuat pembukuan, tetap 
diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha secara 
teratur, yang menjadi dasar pengenaan pajak. 

(3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan 
dengan sebaik-baiknya yang mencerminkan keadaan atau kegiatan 
usaha sebenarnya. 

(4) Pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan 
dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disimpan 
selama 3 (tiga) tahun. 

 
Pasal 42 

 
(1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, harus dilakukan 

secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang 
berlaku. 

(2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan 
sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang. 

 
BAB VIII 

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK 
Bagian Kesatu 
Kewenangan 

Pasal 43 
 
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan 
dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. 
 

Bagian Kedua 
Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan 

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan 
Paragraf 1 

Ruang Lingkup, Kriteria dan Jangka Waktu Pemeriksaan 
Pasal 44 

 
(1) Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis 
pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak 
atau tahun pajak dalam tahun sebelumnya maupun tahun berjalan. 

(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan Wajib Pajak harus dilakukan dalam hal Wajib Pajak 
mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 

(3) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak : 
a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang 

menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan 
pengembalian pendahuluan kelebihan pajak; 

b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang 
menyatakan rugi; 

c. tidak …. 
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c. tidak rnenyampaikan atau menyampaikan Surat Pernberitahuan 
Pajak Daerah tetapi melampaui jangka waktu yang telah 
ditetapkan dalam Surat Teguran; 

d. melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, 
pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-
lamanya; atau 

e. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang 
memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko 
mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang 
tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 

  
Pasal 45 

 
(1) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 

ayat (2) dan ayat (3) huruf a, dilakukan dengan jenis Pemeriksaan 
Kantor atau Pemeriksaan Lapangan. 

(2) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 
ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dilakukan dengan jenis 
Pemeriksaan Lapangan. 

(3) Dalam hal tertentu, Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e, 
dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor. 

(4) Apabila dalam Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi yang 
terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang 
berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan 
Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan. 

 
Pasal 46 

 
(1) Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 

bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang 
dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan 
dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan 
Hasil Pemeriksaan. 

(2) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 
(empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) 
bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai 
dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. 

(3) Apabila dalam Pemeriksaan Lapangan ditemukan indikasi transaksi 
yang terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain 
yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang 
memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu 
yang lebih lama, Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan dalam jangka 
waktu paling lama 2 (dua) tahun. 

(4) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), jangka waktu Pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), harus 
memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak. 

  
Paragraf 2 

Standar Pemeriksaan 
Pasal 47 

 
(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 44 harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan. 

c. Standar …. 
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(2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi 
standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar 
pelaporan hasil pemeriksaan. 

 
Pasal 48 

 
(1) Standar umum pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi 

dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak dan mutu 
pekerjaannya. 

(2) Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang : 
a. telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta 

memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak, dan menggunakan 
keterampilannya secara cermat dan seksama; 

b. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa 
mengutamakan kepentingan negara; dan 

c. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, 
termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan. 

(3) Dalam hal diperlukan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari luar lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Karo yang ditunjuk oleh Bupati. 

 
Pasal 49 

 
Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan, 
yaitu : 
a. pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang 

baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan 
yang seksama; 

b. luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh 
yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, 
permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian 
lainnya berkenaan dengan pemeriksaan; 

c. temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti konkrit yang cukup 
dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan; 

d. pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksa pajak yang terdiri 
dari seorang supervisor, seorang ketua tim dan seorang atau lebih 
anggota tim; 

e. tim pemeriksa pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat 
dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang 
bukan merupakan pemeriksa pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 48 ayat (2), baik yang berasal dari lingkungan Pemerintah 
Kabupaten maupun yang berasal dari instansi di luar lingkungan 
Pemerintah Kabupaten yang telah ditunjuk oleh Bupati  sebagai tenaga 
ahli seperti peterjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan 
pengacara; 

f. apabila diperlukan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-
sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain; 

g. pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Satuan Kerja Perangkat 
Daerah, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, 
tempat tinggal wajib pajak, atau di tempat lain yang dianggap perlu 
oleh pemeriksa pajak; 

h. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan 
dapat dilanjutkan di luar jam kerja; 

i. pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kertas 
kerja pemeriksaan; 

j. laporan hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan STPD. 

Pasal ... 
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Pasal 50 
 
Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan harus didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja 
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf i, dengan 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
a. kertas kerja pemeriksaan wajib disusun oleh pemeriksa pajak dan 

berfungsi sebagai : 
1) bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar 

pelaksanaan pemeriksaan; 
2) bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan 

dengan wajib pajak mengenai temuan pemeriksaan; 
3) dasar pembuatan laporan hasil pemeriksaan; 
4) sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau 

banding yang diajukan oleh wajib pajak; dan 
5) referensi untuk pemeriksaan berikutnya. 

b. kertas kerja pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai : 
1) prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan; 
2) data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh; 
3) pengujian yang telah dilakukan; dan 
4) simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan 

dengan pemeriksaan. 
 

Pasal 51 
 

Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan yang 
disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu : 
a. laporan hasil pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat 

ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan 
Pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksa pajak yang didukung 
temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan 
terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat 
pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan; 

b. laporan hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan antara lain mengenai: 
1) penugasan pemeriksaan; 
2) identitas wajib pajak; 
3) pembukuan atau pencatatan wajib pajak; 
4) pemenuhan kewajiban perpajakan; 
5) data/informasi yang tersedia; 
6) buku dan dokumen yang dipinjam; 
7) materi yang diperiksa; 
8) uraian hasil pemeriksaan; 
9) ikhtisar hasil pemeriksaan; 
10) penghitungan pajak terutang; 
11) simpulan dan usul pemeriksa pajak. 

 
Paragraf 3 

Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak 
Pasal 52 

 
(1) Dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan 
lapangan, pemeriksa pajak wajib : 
a. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan 

dilakukan pemeriksaan kepada wajib pajak; 

b. memperlihatkan... 
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b. memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat 
perintah pemeriksaan kepada wajib pajak pada waktu melakukan 
pemeriksaan; 

c. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak; 
d. memperlihatkan surat tugas kepada wajib pajak apabila susunan 

tim pemeriksa pajak mengalami perubahan; 
e. menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada 

wajib pajak; 
f. memberikan hak hadir kepada wajib pajak dalam rangka 

pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang 
telah ditentukan; 

g. melakukan pembinaan kepada wajib pajak dalam memenuhi 
kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan; 

h. mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar 
pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam 
dari wajib pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal laporan 
hasil pemeriksaan; dan 

i. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu 
yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak 
dalam rangka pemeriksaan. 

(2) Dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan kantor, 
pemeriksa pajak wajib : 
a. memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat 

perintah pemeriksaan kepada wajib pajak pada waktu 
pemeriksaan; 

b. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak 
yang akan diperiksa; 

c. memperlihatkan surat tugas kepada wajib pajak apabila susunan 
tim pemeriksa pajak mengalami perubahan; 

d. memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan kepada wajib 
pajak; 

e. melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan apabila wajib 
pajak hadir dalam batas waktu yang telah ditentukan; 

f. memberi petunjuk kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 
perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; 

g. mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar 
pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam 
dari wajib pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal laporan 
hasil pemeriksaan; dan 

h. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu 
yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak 
dalam rangka pemeriksaan. 

 
Pasal 53 

 
(1) Dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan 
lapangan, pemeriksa pajak berwenang : 
a. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang 

menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain 
yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan 
usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang 
pajak; 

b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara 
elektronik; 

c. memasuki... 
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c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak 
dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan 
untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi 
dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau 
barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang 
diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek 
yang terutang pajak; 

d. meminta kepada wajib pajak untuk memberi bantuan guna 
kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa : 
1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya wajib pajak 

apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik 
memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus; 

2) memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk membuka 
barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau 

3) menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya 
pemeriksaan lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan 
dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke kantor 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 

e. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang 
bergerak dan/atau tidak bergerak; 

f. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak; dan 
g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak 

ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang 
diperiksa melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan. 

(2) Dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan kantor, 
pemeriksa pajak berwenang : 
a. memanggil wajib pajak untuk datang ke kantor Pejabat yang 

ditunjuk dengan menggunakan surat panggilan; 
b. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang 

menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain 
termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan 
dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan 
bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak; 

c. meminta kepada wajib pajak untuk memberi bantuan guna 
kelancaran pemeriksaan; 

d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak; 
e. meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan 

Publik melalui wajib pajak; dan 
f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak 

ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang 
diperiksa. 

 
Paragraf 4 

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak 
Pasal 54 

 
(1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan lapangan, 
wajib pajak berhak: 
a. meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda 

pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan; 
b. meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan 

pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan 
pemeriksaan lapangan; 

c. meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan 
tentang alasan dan tujuan pemeriksaan; 

d. meminta... 
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d. meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat 
tugas apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan; 

e. menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; 
f. menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam jangka 

waktu yang telah ditentukan; 
g. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh tim 

pembahas, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara wajib 
pajak dengan pemeriksa pajak dalam pembahasan akhir hasil 
pemeriksaan; dan 

h. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan 
oleh pemeriksa pajak melalui pengisian formulir kuesioner 
pemeriksaan. 

(2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan kantor, 
wajib pajak berhak: 
a. meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda 

pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan; 
b. meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan 

tentang alasan dan tujuan pemeriksaan; 
c. meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat 

tugas apabila susunan pemeriksa pajak mengalami pergantian; 
d. menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; 
e. menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam jangka 

waktu yang telah ditentukan; 
f. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh tim 

pembahas, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara wajib 
pajak dengan pemeriksa pajak dalam pembahasan akhir hasil 
pemeriksaan; dan 

g. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan 
oleh pemeriksa pajak melalui pengisian formulir kuesioner 
pemeriksaan. 

 
Pasal 55 

 
(1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan lapangan, 
wajib pajak wajib : 
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, 

dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan 
dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang 
diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek 
yang terutang pajak; 

b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh 
data yang dikelola secara elektronik; 

c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat 
atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga 
atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, 
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, 
dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk 
tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan 
bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak serta 
meminjamkannya kepada pemeriksa pajak; 

d. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, antara lain 
berupa: 
1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya wajib pajak 

apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik 
memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus; 

2) memberi... 
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2) memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk membuka 
barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau 

3) menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya pemeriksaan 
lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat 
banyak sehingga sulit untuk dibawa ke kantor Pejabat yang 
ditunjuk. 

e. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan 
hasil pemeriksaan; dan 

f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan. 
(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan kantor, 
wajib pajak wajib: 
a. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai 

dengan waktu yang ditentukan; 
b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, 

dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan 
dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang 
berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, 
pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak; 

c. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; 
d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan 

hasil pemeriksaan; 
e. meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan 

Publik; dan 
f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan. 

 
Paragraf 5 

Peminjaman Dokumen 
Pasal 56 

 
(1) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan pemeriksaan lapangan: 

a. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara 
elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan 
diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan di tempat 
wajib pajak, dipinjam pada saat itu juga dan pemeriksa pajak 
membuat bukti peminjaman. 

b. dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola 
secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan belum 
diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemeriksa pajak membuat 
surat permintaan peminjaman. 

c. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara 
elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf 
b, wajib diserahkan kepada pemeriksa pajak paling lama 1 (satu) 
bulan sejak surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan 
dokumen disampaikan kepada wajib pajak. 

(2) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan pemeriksaan kantor: 
a. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara 

elektronik serta keterangan lain yang diperlukan oleh pemeriksa 
pajak, harus dicantumkan pada surat panggilan. 

b. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara 
elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf 
a, wajib dipinjamkan pada saat wajib pajak memenuhi panggilan 
dan pemeriksa pajak membuat bukti peminjaman. 

c. dalam hal  buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola 
secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan belum 
dipinjamkan pada saat wajib pajak memenuhi panggilan 
sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemeriksa pajak membuat 
surat permintaan peminjaman. 

d. buku... 
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d. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara 
elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf 
c, wajib diserahkan kepada pemeriksa pajak paling lama 1 (satu) 
bulan sejak surat panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
yang memuat permintaan peminjaman diterima oleh wajib pajak. 

(3) Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola 
secara elektronik serta keterangan lain belum dipenuhi dan jangka 
waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau 
ayat (2) huruf d belum terlampaui, pemeriksa Pajak dapat 
menyampaikan peringatan secara tertulis paling banyak 2 (dua) kali. 

 
Pasal 57 

 
(1) Setiap penyerahan buku, catatan, dokumen, termasuk data yang 

dikelola secara elektronik serta keterangan lain dari wajib pajak, 
pemeriksa pajak harus membuat bukti peminjaman. 

(2) hal buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam berupa fotocopy 
dan/atau data yang dikelola secara elektronik, wajib pajak yang 
diperiksa harus membuat surat pernyataan bahwa fotocopy dan/atau 
data yang dikelola secara elektronik yang dipinjamkan, kepada 
pemeriksa pajak adalah sesuai dengan aslinya. 

(3) Dalam hal jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 56 ayat (1) huruf c atau ayat (2) huruf d terlampaui dan surat 
permintaan peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat 
(1) huruf b atau ayat (2) huruf c tidak dipenuhi sebagian atau 
seluruhnya, pemeriksa pajak harus membuat berita acara mengenai 
hal tersebut. 

(4) Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola 
secara elektronik serta keterangan lain perlu dilindungi 
kerahasiaannya, wajib pajak dapat mengajukan permintaan agar 
pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan di tempat wajib pajak 
dengan menyediakan ruangan khusus. 

 
Pasal 58 

 
Dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap wajib pajak yang melakukan 
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak tidak memenuhi 
sebagian atau seluruh permintaan peminjaman sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 57 ayat (3) sehingga besarnya pajak terhutang tidak dapat 
dihitung, pemeriksa pajak dapat menghitung pajak terhutang secara 
jabatan sesuai dengan ketentuan. 
 

Paragraf 6 
Penolakan Pemeriksaan 

Pasal 59 
 
(1) Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagai berikut: 

a. memperlihatkan dan meminjamkan pembukuan atau pencatatan, 
dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang 
berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib 
pajak; 

b. memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang 
dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran 
pemeriksaan; 

c. memberikan keterangan yang diperlukan sehubungan dengan 
pelaksanaan pemeriksaan, wajib pajak harus menandatangani 
surat pernyataan penolakan pemeriksaan. 

(2) Dalam... 
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(2) Dalam hal wajib pajak menolak menandatangani surat pernyataan 
penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
pemeriksa pajak membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang 
ditandatangani oleh pemeriksa pajak. 

(3) Apabila wajib pajak tidak memenuhi panggilan pemeriksa pajak dalam 
rangka pemeriksaan kantor, pemeriksa pajak membuat berita acara 
tidak dipenuhinya panggilan pemeriksaan oleh wajib pajak. 

(4) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, wajib pajak tidak 
ada di tempat, maka : 
a. pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada pihak yang 

dapat dan mempunyai kewenangan untuk mewakili wajib pajak, 
terbatas untuk hal yang ada dalam kewenangannya, dan 
selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada 
kesempatan berikutnya; 

b. untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum dilakukan 
penundaan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, pemeriksa pajak dapat melakukan penyegelan; 

c. apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah 
dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib 
pajak tetap tidak ada di tempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan 
dengan terlebih dahulu meminta pegawai wajib pajak yang 
bersangkutan untuk mewakili wajib pajak guna membantu 
kelancaran pemeriksaan; 

d. dalam hal pegawai wajib pajak yang diminta mewakili wajib pajak 
sebagaimana dimaksud pada huruf c menolak untuk membantu 
kelancaran pemeriksaan, pegawai wajib pajak tersebut harus 
menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran 
pemeriksaan; 

e. dalam hal pegawai wajib pajak menolak untuk menandatangani 
surat pernyataan penolakan membantu kelancaran, pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada huruf d, pemeriksa pajak membuat 
berita acara penolakan membantu kelancaran pemeriksaan yang 
ditandatangani oleh pemeriksa pajak. 

(5) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), atau berita acara penolakan pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), atau berita acara tidak dipenuhinya panggilan 
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau surat 
pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, atau berita acara 
penolakan membantu kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) huruf e, dapat dijadikan dasar untuk penetapan pajak 
secara jabatan atau diusulkan pemeriksaan bukti permulaan. 

 
Paragraf 7 
Penyegelan 

Pasal 60 
 
Pemeriksa pajak  berwenang melakukan penyegelan dalam hal wajib pajak : 
a. tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang 

tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau 
b. tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan yang antara lain 

berupa tidak memberikan kesempatan untuk mengakses data yang 
dikelola secara elektronik dan/atau membuka barang bergerak dan/ 
atau tidak bergerak. 

 

Paragraf... 
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Paragraf 8 
Penjelasan Wajib Pajak dan Pihak Ketiga 

Pasal 61 
 
(1) Untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci, pemeriksa pajak 

melalui Pejabat yang ditunjuk dapat memanggil Wajib Pajak. 
(2) Penjelasan wajib pajak yang diberikan kepada pemeriksa pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara 
pemberian keterangan wajib pajak. 

 
Pasal 62 

 
(1) Pemeriksa pajak dapat meminta keterangan dan/atau bukti yang 

berkaitan dengan pemeriksaan yang sedang dilakukan terhadap wajib 
pajak kepada pihak ketiga. 

(2) Dalam hal pihak ketiga yang bersangkutan tersebut terikat oleh 
kewajiban untuk merahasiakan, kewajiban untuk merahasiakan itu 
ditiadakan atas permintaan untuk keperluan pemeriksaan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Pihak ketiga harus memberikan keterangan paling lama 7 (tujuh) hari 
sejak diterimanya surat permintaan keterangan atau bukti atau surat 
izin dari pihak yang berwenang. 

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
tidak dipenuhi oleh pihak ketiga, pemeriksa pajak segera 
menyampaikan surat peringatan pertama. 

(5) Apabila surat peringatan pertama tidak dipenuhi oleh pihak ketiga, 
pemeriksa pajak segera menyampaikan surat peringatan kedua. 

(6) Apabila surat peringatan kedua tidak juga dipenuhi oleh pihak ketiga, 
pemeriksa pajak segera membuat berita acara tidak dipenuhinya 
permintaan keterangan atau bukti dari pihak ketiga. 

 
Paragraf 9 

Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan 
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan 

Pasal 63 
 

(1) Hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan harus diberitahukan kepada wajib pajak dengan 
memberikan hak kepada wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan 
akhir. 

(2) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan apabila pemeriksaan 
dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti permulaan. 

(3) Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) beserta lampirannya disampaikan oleh pemeriksa pajak melalui 
kurir, faksimili, pos, atau jasa pengiriman lainnya. 

(4) Wajib pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas surat 
pemberitahuan hasil pemeriksaan dan berhak hadir dalam 
pembahasan akhir hasil pemeriksaan paling lama : 
a. 3 (tiga) hari kerja sejak surat pemberitahuan hasil pemeriksaan 

diterima oleh wajib pajak untuk pemeriksaan kantor; 
b. 7 (tujuh) hari kerja sejak surat pemberitahuan hasil pemeriksaan 

diterima oleh wajib pajak untuk pemeriksaan lapangan. 
Pasal... 
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Pasal 64 
 

(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 
ayat (4), wajib pajak menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan 
yang berisi tentang persetujuan atas seluruh hasil pemeriksaan dan 
hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, pemeriksa pajak 
menggunakan tanggapan tersebut sebagai dasar untuk membuat 
risalah pembahasan dan berita acara pembahasan akhir hasil 
pemeriksaan, yang ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak dan wajib 
pajak. 

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 
ayat (4), wajib pajak menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan 
yang berisi tentang persetujuan atas seluruh hasil pemeriksaan namun 
tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, pemeriksa 
pajak menggunakan surat tanggapan tersebut sebagai dasar untuk 
membuat risalah pembahasan dan berita acara ketidakhadiran wajib 
pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, yang 
ditandatangani oleh pemeriksa pajak. 

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 
ayat (4), wajib pajak menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan 
yang berisi tentang ketidaksetujuan atas sebagian atau seluruh hasil 
pemeriksaan dan hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, 
pemeriksa pajak menggunakan surat tanggapan tersebut sebagai dasar 
untuk melakukan pembahasan akhir dengan wajib pajak dan hasil 
pembahasannya dituangkan dalam risalah pembahasan dan berita 
acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan, yang ditandatangani oleh 
tim pemeriksa pajak dan wajib pajak. 

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 
ayat (4). wajib pajak menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan 
yang berisi tentang ketidaksetujuan atas sebagian atau seluruh hasil 
pemeriksaan namun tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil 
pemeriksaan, pemeriksa pajak menggunakan surat tanggapan tersebut 
sebagai dasar untuk membuat risalah pembahasan dan berita acara 
ketidakhadiran wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil 
pemeriksaan, yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak. 

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 
ayat (4), wajib pajak tidak menyampaikan surat tanggapan hasil 
pemeriksaan dan tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil 
pemeriksaan, pemeriksa pajak membuat berita acara ketidakhadiran 
wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, yang 
ditandatangani oleh pemeriksa pajak. 

(6) Dalam hal wajib pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil 
pemeriksaan dan pemeriksa pajak telah membuat dan menandatangani 
berita acara ketidakhadiran wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil 
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), atau ayat 
(5), pembahasan akhir hasil pemeriksaan dianggap telah dilaksanakan. 

(7) Dalam hal wajib pajak menolak menandatangani berita acara 
pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) atau ayat (3), pemeriksa pajak membuat catatan tentang 
penolakan tersebut dalam berita acara pembahasan akhir hasil 
pemeriksaan. 

(8) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan 
pemeriksa pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, wajib 
pajak dapat mengajukan permintaan agar perbedaan tersebut dibahas 
lebih dahulu oleh tim pembahas. 

(9) Hasil pembahasan oleh tim pembahas dituangkan dalam risalah tim 
pembahas yang merupakan bagian dari kertas kerja pemeriksaan. 

(10) Jangka... 
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(10) Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis 
pemeriksaan kantor harus diselesaikan paling lama 3 (tiga) minggu. 

(11) Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis 
pemeriksaan lapangan harus diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan. 

  
Pasal 65 

 
(1) Risalah pembahasan dan berita acara pembahasan akhir hasil 

pemeriksaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan 
hasil pemeriksaan. 

(2) Pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak atau surat tagihan 
pajak daerah dihitung sesuai dengan pembahasan akhir hasil 
pemeriksaan, kecuali : 
a. dalam hal wajib pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir tetapi 

menyampaikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 64 ayat (2) atau ayat (4), pajak yang terutang dihitung 
berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada 
wajib pajak dengan memperhatikan tanggapan tertulis dari wajib 
pajak; 

b. dalam hal wajib pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir dan 
tidak menyampaikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 64 ayat (5), pajak yang terutang dihitung berdasarkan 
hasil pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada wajib pajak. 

 
Paragraf 10 

Pembatalan Hasil Pemeriksaan 
Pasal 66 

 
(1) Hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan 

yang dilaksanakan tanpa: 
a. penyampaian, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau 
b. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dapat dibatalkan oleh Bupati 

secara jabatan atau berdasarkan permohonan wajib pajak. 
(2) Dalam hal dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

proses pemeriksaan harus dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur 
penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan/ atau 
pembahasan akhir hasil pemeriksaan; 

(3) Dalam hal pembatalan dilakukan karena pemeriksaan dilaksanakan 
tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, 
berdasarkan surat keputusan pembatalan hasil pemeriksaan, 
pemeriksa pajak melanjutkan pemeriksaan dengan memberitahukan 
hasil pemeriksaan kepada wajib pajak dan melakukan pembahasan 
akhir dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan 
Pasal 65. 

 
Paragraf 11 

Pengungkapan Wajib Pajak 
Dalam Laporan Tersendiri Selama Pemeriksaan 

Pasal 67 
 

(1) Walaupun Pejabat yang ditunjuk telah melakukan pemeriksaan, 
dengan syarat Pejabat yang ditunjuk belum menerbitkan surat 
ketetapan pajak, wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat 
mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran 
pengisian surat pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan 
keadaan yang sebenarnya, dan pemeriksaan tetap dilanjutkan. 

(2) Pengungkapan... 
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(2) Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran 
pengisian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
hanya dapat dilakukan sebelum pemeriksa pajak menyampaikan surat 
pemberitahuan hasil pemeriksaan. 

(3) Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran 
pengisian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
oleh pemeriksa pajak diperlakukan sebagai tambahan informasi atau 
data dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemeriksa pajak sebelum 
menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib 
pajak. 

  
Paragraf 12 

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan 
Pasal 68 

 
(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dapat diusulkan 
pemeriksaan bukti permulaan apabila : 
a. pada saat pelaksanaan pemeriksaan ditemukan adanya indikasi 

tindak pidana di bidang perpajakan; 
b. wajib pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan, tidak memenuhi 

panggilan pemeriksaan kantor, menolak membantu kelancaran 
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan terhadap 
wajib pajak tersebut tidak dilakukan penetapan pajak secara 
jabatan. 

(2) Dalam hal pemeriksaan yang dilakukan merupakan pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), usulan pemeriksaan 
bukti permulaan harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 

(3) Dalam hal usulan pemeriksaan bukti permulaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disetujui, pelaksanaan pemeriksaan dihentikan 
dengan membuat laporan hasil pemeriksaan sumir, kecuali usulan 
pemeriksaan bukti permulaan terkait dengan permohonan 
pengembalian kelebihan pembayaran pajak, penyelesaian pemeriksaan 
ditangguhkan sampai dengan : 
a. pemeriksaan bukti permulaan diselesaikan dan tidak dilanjutkan 

dengan penyidikan; 
b. penyidikan dihentikan dan tidak dilakukan penuntutan dalam hal 

tidak terdapat cukup bukti, atau  peristiwa tersebut bukan 
merupakan tindak pidana di bidang perpajakan,  atau karena 
peristiwanya telah daluwarsa, atau tersangka meninggal dunia. 

c. diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap yang menyatakan wajib pajak bebas atau lepas dari 
segala tuntutan hukum. 

 
Pasal 69 

 
(1) Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

67 ayat (3)  dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila: 
a. pemeriksaan bukti permulaan tidak dilanjutkan dengan penyidikan; 
b. penyidikan dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan dalam 

hal tidak terdapat cukup bukti, atau  peristiwa tersebut bukan 
merupakan tindak pidana di bidang perpajakan,  atau penyidikan 
dihentikan karena peristiwanya telah kadaluwarsa, atau tersangka 
meninggal dunia. 

c. diterima... 
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c. diterima putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap yang menyatakan wajib pajak bebas atau lepas dari 
segala tuntutan hukum. 

(2) Dalam hal pemeriksaan dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diperpanjang untuk jangka waktu paling 
lama 3 (tiga) bulan. 

 
Paragraf 13 

Pemeriksaan Ulang 
Pasal 70 

 
(1) Pemeriksaan ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan instruksi atau 

persetujuan Bupati. 
(2) Instruksi atau persetujuan Bupati untuk melaksanakan pemeriksaan 

ulang dapat diberikan : 
a. apabila terdapat data baru termasuk data yang semula belum 

terungkap; atau 
b. berdasarkan pertimbangan Bupati. 

(3) Penerbitan SKPKBT harus didahului dengan pemeriksaan ulang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal sebelumnya terhadap 
kewajiban perpajakan yang sama telah diterbitkan surat ketetapan 
pajak berdasarkan hasil pemeriksaan. 

 
Bagian Ketiga 

Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain 
Paragraf 1 

Ruang Lingkup dan Jangka Waktu Pemeriksaan 
Pasal 71 

 
(1) Ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang 
berkaitan dengan tujuan pemeriksaan. 

(2) Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria 
antara lain sebagai berikut : 
a. wajib pajak mengajukan keberatan; 
b. pencocokan data dan/atau alat keterangan; 
c. pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak; 

 
Pasal 72 

 
(1) Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan kriteria sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 71 dapat dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor atau 
pemeriksaan lapangan. 

(2) Jangka waktu pemeriksaan kantor terkait dengan pemeriksaan untuk 
tujuan lain adalah paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang 
menjadi paling lama 14 (empat belas) hari yang dihitung sejak tanggal 
wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka 
pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. 

(3) Jangka waktu pemeriksaan lapangan terkait dengan pemeriksaan 
untuk tujuan lain adalah paling lama 2 (dua) bulan dan dapat 
diperpanjang menjadi paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak 
tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan 
hasil pemeriksaan. 

 

Paragraf... 
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Paragraf 2 
Standar Pemeriksaan 

Pasal 73 
 
(1) Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilaksanakan sesuai dengan 

standar pemeriksaan. 
(2) Standar pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, 
dan standar pelaporan hasil pemeriksaan. 

 
Pasal 74 

 
Pemeriksa pajak yang melaksanakan pemeriksaan untuk tujuan lain juga 
harus memenuhi standar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 
ayat (1) dan ayat (2). 
 

Pasal 75 
 

Pelaksanaan pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilakukan sesuai dengan 
standar pelaksanaan pemeriksaan, yaitu : 
a. pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, 

sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang 
seksama; 

b. luas pemeriksaan disesuaikan dengan kriteria dilakukannya 
pemeriksaan untuk tujuan lain; 

c. pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa pajak yang terdiri dari 
seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota 
tim; 

d. pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor satuan kerja perangkat 
daerah, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, tempat 
tinggal wajib pajak, atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh 
pemeriksa pajak; 

e. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat 
dilanjutkan di luar jam kerja; 

f. pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja 
pemeriksaan; 

g. laporan hasil pemeriksaan untuk tujuan lain digunakan sebagai dasar 
penerbitan surat keputusan atau sebagai bahan masukan untuk 
pembuatan keputusan. 

  
Pasal 76 

 
Kegiatan pemeriksaan untuk tujuan lain harus didokumentasikan dalam 
bentuk kertas kerja pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 
huruf f dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
a. kertas kerja pemeriksaan wajib disusun oleh pemeriksa pajak dan 

berfungsi sebagai : 
1. bukti bahwa pemeriksa pajak telah melaksanakan pemeriksaan 

berdasarkan standar pemeriksaan; dan 
2. dasar pembuatan laporan hasil pemeriksaan; 

b. kertas kerja pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai: 
1. data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh; 
2. prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan; dan 
3. simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan 

pemeriksaan. 
 

 
 

Pasal... 
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Pasal 77 
 

Kegiatan pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilaporkan dalam bentuk 
laporan hasil pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil 
pemeriksaan, yaitu : 
a. laporan hasil pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat 

ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan 
pemeriksaan, memuat simpulan pemeriksa pajak dan memuat pula 
pengungkapan informasi lain yang terkait; 

b. laporan hasil pemeriksaan untuk tujuan lain antara lain mengenai : 
1. penugasan pemeriksaan; 
2. identitas wajib pajak; 
3. dasar (tujuan) pemeriksaan; 
4. buku dan dokumen yang dipinjam; 
5. materi yang diperiksa; dan 
6. uraian hasil pemeriksaan; 
7. simpulan dan usul pemeriksa. 

 
Paragraf 3 

Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa 
Pasal 78 

 
(1) Dalam hal pemeriksaan untuk tujuan lain dilaksanakan dengan jenis 

pemeriksaan lapangan, pemeriksa pajak wajib : 
a. memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah 

pemeriksaan kepada wajib pajak pada waktu pemeriksaan; 
b. memberitahukan secara tertulis tentang dilakukannya pemeriksaan 

untuk tujuan lain kepada wajib pajak; 
c. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak yang 

akan diperiksa; 
d. menunjukkan surat tugas kepada wajib pajak apabila susunan tim 

pemeriksa pajak mengalami perubahan; 
e. membuat kertas kerja pemeriksaan sebagai dasar penyusunan 

laporan hasil pemeriksaan; 
f. mengembalikan buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya 

yang dipinjam dari wajib pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 
laporan hasil pemeriksaan; dan/atau 

g. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu 
yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam 
rangka pemeriksaan. 

(2) Dalam hal pemeriksaan untuk tujuan lain dilaksanakan dengan jenis 
pemeriksaan kantor, pemeriksa pajak wajib : 
a. menyampaikan surat panggilan tentang dilakukannya pemeriksaan 

untuk tujuan lain kepada wajib pajak; 
b. memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah 

pemeriksaan kepada wajib pajak pada waktu pemeriksaan; 
c. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak yang 

akan diperiksa; 
d. memperlihatkan surat tugas kepada wajib pajak apabila terdapat 

perubahan susunan tim pemeriksa pajak; 
e. membuat kertas kerja pemeriksaan sebagai dasar penyusunan 

laporan hasil pemeriksaan; 
f. mengembalikan buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya 

yang dipinjam dari wajib pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 
laporan hasil pemeriksaan; dan/atau 

g. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu 
yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam 
rangka pemeriksaan. 

Pasal... 
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Pasal 79 
 

(1) Dalam hal pemeriksaan untuk tujuan lain dilaksanakan dengan jenis 
pemeriksaan lapangan, pemeriksa pajak berwenang : 
a. meminjam dan memeriksa buku atau catatan, dokumen yang menjadi 

dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, yang 
berhubungan dengan tujuan pemeriksaan; 

b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara 
elektronik; 

c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak 
dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan 
untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar 
pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang, yang 
berkaitan dengan tujuan pemeriksaan; 

d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak; 
dan/atau 

e. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga 
yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa 
melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan. 

(2) Dalam hal pemeriksaan untuk tujuan lain dilaksanakan dengan jenis 
pemeriksaan kantor, pemeriksa pajak berwenang : 
a. meminjam dan memeriksa buku atau catatan, dokumen yang menjadi 

dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data 
yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan 
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib 
pajak, atau objek yang terutang pajak; 

b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak; dan/ 
atau 

c. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga 
yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa 
melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan. 

 
Paragraf 4 

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak 
Pasal 80 

 
(1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis 

pemeriksaan lapangan, wajib pajak berhak : 
a. meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda 

pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan kepada 
wajib pajak pada waktu pemeriksaan; 

b. meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan pemberitahuan 
secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan 
lapangan; 

c. meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan 
tentang alasan dan tujuan pemeriksaan; 

d. meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat tugas 
apabila terdapat perubahan susunan tim pemeriksa pajak; dan/atau 

e. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan 
oleh pemeriksa pajak melalui pengisian formulir kuesioner 
pemeriksaan. 

(2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis 
pemeriksaan kantor, wajib pajak berhak: 
a. meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda 

pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan kepada 
wajib pajak pada waktu pemeriksaan; 

b. meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan 
tentang alasan dan tujuan pemeriksaan; 

c. meminta... 
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c. meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat tugas 
apabila terdapat perubahan susunan tim pemeriksa pajak; dan/atau 

d. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan 
oleh pemeriksa pajak melalui pengisian formulir kuesioner 
pemeriksaan. 

 
Pasal 81 

 
(1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis 

pemeriksaan lapangan wajib pajak, wajib : 
a. memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen 

yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, 
yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan; 

b. memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data 
yang dikelola secara elektronik; 

c. memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang 
penyimpanan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar 
pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang, yang 
berkaitan dengan tujuan pemeriksaan serta meminjamkannya kepada 
pemeriksa pajak; dan/atau 

d. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan 
data dan/atau keterangan lain yang diperlukan. 

(2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis 
pemeriksaan kantor  wajib pajak, wajib : 
a. memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen 

yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, 
yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan; dan/atau 

b. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis serta memberikan 
data dan/atau keterangan lain yang diperlukan. 

 
Paragraf 5 

Peminjaman Dokumen 
Pasal 82 

 
(1) Buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain 

yang dipinjam harus disesuaikan dengan tujuan dan kriteria 
pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71. 

(2) Peminjaman buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan 
keterangan lain harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57. 

 
Paragraf 6 

Penolakan Pemeriksaan 
Pasal 83 

 
(1) Apabila dalam pemeriksaan untuk tujuan lain wajib pajak tidak 

memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, wajib 
pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan. 

(2) Dalam hal terjadi penolakan untuk menandatangani surat pernyataan 
penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksa 
pajak membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang 
ditandatangani oleh pemeriksa pajak. 

Paragraf... 
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Paragraf 7 
Penjelasan Wajib Pajak dan Pihak Ketiga 

Pasal 84 
 

(1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk tujuan lain, melalui Kepala 
Satuan Kerja Perangkat Daerah, pemeriksa pajak juga dapat memanggil 
wajib pajak untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci atau meminta 
keterangan dan/atau bukti yang berkaitan dengan pemeriksaan kepada 
pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang 
diperiksa atau disidik. 

(2) Permintaan keterangan kepada Wajib Pajak atau kepada pihak ketiga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62. 

 
BAB IX 

TATA CARA PEMBAYARAN PENUNDAAN DAN ANGSURAN 
Pasal 85 

 
(1) Pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak, Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan 
Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang 
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus 
dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. 

(2) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat 
Pemberitahuan Pajak harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan 
Pajak disampaikan tetapi tidak melebihi batas waktu penyampaian 
Surat Pemberitahuan Masa Pajak. 

(3) Wajib Pajak dapat mengajukan pemohonan secara tertulis kepada 
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, tempat wajib pajak terdaftar untuk 
mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus 
dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau kekurangan 
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang 
selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini disebut utang pajak, dalam hal 
wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan 
luar kekuasaannya sehingga wajib pajak tidak akan mampu memenuhi 
kewajiban pajak pada waktunya. 

(4) Dalam hal wajib pajak disetujui untuk mengangsur atau menunda 
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kecuali Surat 
Tagihan Pajak, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) per-bulan, dihitung sejak jatuh tempo 
pembayaran sampai dengan pembayaran angsuran/pelunasan dengan 
ketentuan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

 
Pasal 86 

 
(1) Permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat 

(3), harus diajukan secara tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja 
sebelum jatuh tempo pembayaran disertai dengan alasan dan bukti 
yang mendukung permohonan serta : 
a. Jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa 

angsuran dan besarnya angsuran; atau 
b. Jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka 

waktu penundaan. 
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui 

dalam hal wajib pajak mengalami keadaan di luar kekuasaan wajib 
pajak sehingga wajib pajak tidak mampu melunasi utang pajak tepat 
pada waktunya. 

(3) Permohonan... 
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(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan 
dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran 
III yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 87 

 
(1) Wajib pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 85 ayat (3), harus memberikan jaminan yang besarnya 
ditetapkan berdasarkan pertimbangan Bupati atau Pejabat yang 
ditunjuk kecuali apabila Bupati atau pejabat yang ditunjuk 
menganggap tidak perlu. 

(2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa garansi 
bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, 
penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah atau sertifikat 
deposito. 

(3) Wajib pajak yang mengajukan permohonan dalam jangka waktu yang 
melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat 
(1), harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang 
pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu pengangsuran 
atau penundaan. 

 
Pasal 88 

 
(1) Angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat 

(3), dapat diberikan untuk : 
a. Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat 

Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4) dengan angsuran paling banyak 1 
(satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan angsuran atau 
utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1); atau 

b. Paling lama sampai dengan bulan terakhir Tahun Pajak berikutnya, 
untuk permohonan angsuran atas kekurangan pembayaran utang 
pajak berupa pajak yang terhutang berdasarkan SPTPD  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dengan angsuran 
paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. 

(2) Penundaan atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 
ayat (3) dapat diberikan untuk : 
a. Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat 

Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4), untuk permohonan penundaan 
atas utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1); atau 

b. Paling lama sampai dengan bulan terakhir Tahun Pajak berikutnya, 
untuk permohonan penundaan atas kekurangan utang pajak berupa 
pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2). 

 
Pasal 89 

 
(1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) ditetapkan dalam jumlah utang pajak 
yang sama besar untuk setiap angsuran. 

(2) Besarnya pelunasan atas penundaan utang pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) ditetapkan sejumlah utang pajak 
yang ditunda pelunasannya. 

(3) Bunga... 
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(3) Bunga yang timbul akibat angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung 
berdasarkan saldo utang pajak. 

(4) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditagih dengan 
menerbitkan STPD pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh 
tempo penundaan, atau pada tanggal pembayaran. 

(5) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan terhadap 
angsuran atau penundaan atas pembayaran STPD. 

 
Pasal 90 

 
(1) Setelah mempertimbangkan alasan berikut bukti pendukung yang 

diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat 
(1) huruf a, Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati 
menerbitkan Surat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah 
tanggal diterimanya permohonan. 

(2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 
a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau 

lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak. 
b. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau 

lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Bupati atau 
pejabat yang ditunjuk yang diberi kewenangan; atau 

c. menolak permohonan Wajib Pajak. 
(3) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) telah terlampaui, Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak 
menerbitkan surat, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan 
Wajib Pajak dan Surat Perjanjian Angsuran pembayaran Pajak atau 
Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak harus diterbitkan 
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja 
tersebut berakhir. 

(4) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Bupati atau pejabat yang 
ditunjuk menerbitkan Surat Perjanjian Angsuran Pembayaran Pajak 
dengan menggunakan formulir Surat Perjanjian angsuran Pembayaran 
Pajak atau Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak dengan 
menggunakan formulir Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran 
Pajak sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan satu 
kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. 

(5) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf c, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan 
Surat Penolakan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak dengan 
menggunakan formulir dengan mengacu pada lampiran IV. 

 
BAB X 

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK 
Bagian Kesatu 

Penerbitan STPD 
Pasal 91 

 
Bupati atau pejabat yang berwenang dapat menerbitkan STPD dalam hal : 
a. Pajak dalam masa pajak / tahun pajak tidak atau kurang dibayar; 
b. berdasarkan hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak 

sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; 
c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga. 

Pasal... 
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Pasal 92 
 

(1) STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diterbitkan setelah 
dilakukan penelitian administrasi perpajakan daerah atau berdasarkan 
hasil pemeriksaan pajak. 

(2) STPD sebagaimana diterbitkan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak saat 
terutangnya Pajak/ Masa Pajak Tahun Pajak yang bersangkutan jatuh 
tempo pembayaran. 

(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian STPD sebagaimana tercantum 
dalam lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

 
Bagian Kedua 

Tata Cara Penagihan 
Paragraf 1 
Penagihan 
Pasal 93 

 
(1) Bupati  dapat menerbitkan STPD jika: 

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; 
b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai 

akibat salah tulis dan/atau salah hitung; 
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau 

denda. 
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk 
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak. 

(3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran 
atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih dengan STPD. 

(4) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam, 
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan dan Putusan Banding. 

(5) 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. 

(6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat teguran atau Surat 
peringatan atau surat lain yang sejenis Wajib Pajak, wajib melunasi 
pajak yang terutang. 

(7) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang 
ditunjuk. 

(8) Surat Teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis 
sekurang-kurangnya memuat: 

a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak; 
b. besarnya utang pajak; 
c. perintah untuk membayar; dan 
d. saat pelunasan utang pajak. 

 
Paragraf 2 

Penagihan Seketika dan Sekaligus 
Pasal 94 

 
(1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa 

menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 93 ayat (5) huruf d, apabila: 

a. Wajib... 
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a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan daerah 
untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu; 

b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang 
yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau 
mengecilkan kegiatan usaha yang dikerjakannya di daerah; 

c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak 
akan membubarkan kegiatan usahanya atau menggabungkan atau 
memekarkan usahanya atau memindahtangankan usaha yang 
dimiliki atau yang dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk 
lainnya; 

d. kegiatan usaha akan dibubarkan atau ditutup oleh pejabat yang 
berwenang; 

e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak 
oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. 

(2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, sekurang-kurangnya 
memuat: 
a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak; 
b. besarnya utang pajak; 
c. perintah untuk membayar; 
d. saat pelunasan utang pajak. 

(3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum 
penerbitan Surat Paksa. 

(4) Ketentuan formal untuk pelaksanaan Penagihan Seketika dan 
Sekaligus, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 
Paragraf 3 

Surat Paksa 
Pasal 95 

 
(1) Apabila jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam batas 

waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat 
Peringatan atau surat lain yang sejenis, ditagih dengan Surat Paksa. 

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah 
lewat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Surat Teguran atau Surat 
Peringatan atau surat lain yang sejenis diterima oleh Wajib Pajak. 

(3) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan 
pelaksanaan Surat Paksa. 

 
Pasal 96 

 
(1) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan 

sebelum lewat waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95. 

(2) Ketentuan formal untuk pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat 
Paksa, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 
Paragraf 4 
Penyitaan 
Pasal 97 

 
(1) Apabila utang pajak tidak dilunasi Wajib Pajak dalam jangka waktu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), Bupati atau Pejabat 
yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan 
Penyitaan. 

(2) Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan oleh 
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk 
Kabupaten Karo dikenal oleh juru sita pajak yang dapat dipercaya. 

(3) setiap... 
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(3) Setiap pelaksanaan penyitaan, juru sita pajak  membuat Berita Acara 
Pelaksanaan Sita yang ditanda tangani oleh juru sita pajak, Wajib Pajak 
atau Penanggung Pajak dan saksi-saksi. 

(4) Juru sita pajak diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati 
berdasarkan usul pejabat yang ditunjuk. 

 
Pasal 98 

 
(1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak atau 

Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat 
kedudukan atau di tempat lain yang penguasaannya berada ditangan 
pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang 
dapat berupa: 
a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan 

deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau 
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau 
surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada 
perusahaan lain; 

b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan. 
(2) Penyitaan terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat 

dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala 
perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal baik di 
tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka 
maupun di tempat lain. 

(3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai 
dengan nilai barang yang disita diperkirakan oleh juru sita pajak cukup 
untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. 

(4) Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan 
penyitaan. 

 
Pasal 99 

 
Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila: 
a. Nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, 

nilainya tidak cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan 
pajak; 

b. Hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi utang 
pajak dan penagihan pajak. 

 
Paragraf 5 
Pelelangan 
Pasal 100 

 
(1) Apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi 

dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah dilaksanakan penyitaan, 
Bupati atau Pejabat yang ditujuk melaksanakan penjualan secara 
lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Negara. 

(2) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan 
tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak  memberitahukan dengan 
segera secara tertulis kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak. 

(3) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, 
saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan 
dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan 
penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan 
secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan 
untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara: 

a. uang... 
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a. uang tunai disetor ke Bendahara Penerima atau Kas Daerah 
/Bank/tempat lain yang ditunjuk; 

b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau 
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindahbukukan ke 
rekening Kas Daerah atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk atas 
permintaan Pejabat kepada Bank yang bersangkutan; 

c. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di 
bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan Pejabat yang 
ditunjuk; 

d. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang tidak 
diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Pejabat yang 
ditunjuk; 

e. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak 
menagih dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Pejabat 
yang ditunjuk;dan 

f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan 
pengalihan hak menjual dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak 
kepada Pejabat yang ditunjuk. 

(5) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari 
setelah pengumuman lelang melalui media massa. 

(6) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari setelah penyitaan. 

(7) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan 
untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali. 

(8) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dengan nilai paling banyak 
Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan 
melalui media massa. 

 
Pasal 101 

 
(1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan 

oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum memperoleh keputusan 
keberatan. 

(2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri Wajib pajak dan/atau 
Penanggung Pajak. 

(3) Lelang tidak dilaksanakan jika Wajib Pajak atau Penanggung Pajak 
telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau 
berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan pengadilan pajak atau 
objek lelang musnah. 

 
BAB XI 

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN 
PEMBAYARAN PAJAK 

Pasal 102 
 

(1) Kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan pengembalian dalam hal 
terdapat : 
a. setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan SKPDLB apabila 

jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar 
dari pada pajak atau yang terutang;  

b. berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati atau pejabat yang 
ditunjuk, setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak, 
menerbitkan SKPDLB apabila terdapat pembayaran pajak yang 
seharusnya tidak terutang, yang ketentuannya diatur dengan 
peraturan perundang-undangan; 

c. setelah... 



 - 44 - 

c. setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian 
kelebihan pembayar pajak, harus menerbitkan surat ketetapan 
pajak daerah paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat 
permohonan diterima secara lengkap dan ketentuan pengembalian 
tidak berlaku terhadap Wajib Pajak yang sedang dilakukan 
pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan 
daerah;  

d. setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria 
meliputi: 
1. tepat waktu dalam penyampaian SPTPD ;  
2. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak 

kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk 
mengangsur atau menunda pembayaran pajak; 

3. laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga 
pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar 
Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan 

4. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di 
bidang perpajakan daerah berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka 
waktu 5 (lima) tahun terakhir. 

e. setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak yang memenuhi 
persyaratan tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian 
Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 1 (satu) tahun sejak 
permohonan diterima secara lengkap; 

f. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan 
Keberatan; 

g. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan 
Pembetulan; 

h. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan 
Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan 
Penghapusan Sanksi Administrasi;  

i. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan 
Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan; 
dan 

j. jumlah imbalan bunga yang tercantum dalam Surat Keputusan 
Pemberian Imbalan Bunga. 

(2) Bentuk dan  isi Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran 
Pajak sebagaimana tercantum dalam lampiran VI, yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 103 

 
(1) Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 

harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak yang 
diadministrasikan di Kantor yang ditunjuk, sebagaimana tercantum 
dalam : 
a. Surat Tagihan Pajak dan Surat Keputusan Pembetulan yang 

menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah; 
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar Tambahan yang telah disetujui dalam pembahasan 
akhir hasil pemeriksaan, dan Surat Keputusan Keberatan yang tidak 
diajukan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus 
dibayar bertambah, atas Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau 
Tahun Pajak; 

c. Surat... 
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c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, yang 
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, untuk 
Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, yang :  
1. Tidak diajukan keberatan; 
2. Diajukan keberatan tetapi Surat Keputusan Keberatan 

mengabulkan sebagian atau menolak dan atas Surat Keputusan 
Keberatan tersebut tidak diajukan banding; atau 

3. Diajukan keberatan dan atas surat Keputusan Keberatan tersebut 
diajukan banding tetapi Putusan Banding mengabulkan sebagian 
atau menolak. 

d. Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah pajak yang 
masih harus dibayar bertambah tetapi tidak diajukan banding; 

e. Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali yang 
menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah; 

(2) Apabila hasil perhitungan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kelebihan pembayaran pajak, 
maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk 
memperhitungkan kelebihan pembayaran pajak tersebut dengan pajak 
yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama Wajib Pajak 
lain. 

 
Pasal 104 

 
Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dilakukan dengan 
cara pemindahbukuan atau cara lain (kompensasi). 

 
Pasal 105 

 
Kelebihan pembayaran pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, dikembalikan kepada Wajib Pajak 
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak : 
a. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 102 huruf a diterima;  
b. SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b atau huruf c 

diterbitkan;  
c. surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf d atau huruf e 
diterbitkan; 

d. surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 
huruf f diterbitkan;  

e. putusan banding atau putusan peninjauan kembali sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 102 huruf f diterima oleh Bupati atau pejabat 
yang ditunjuk melaksanakan putusan banding atau putusan peninjauan 
kembali; 

f. surat keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 
huruf g diterbitkan; 

g. surat keputusan pengurangan sanksi administrasi atau surat keputusan 
penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
102  huruf h diterbitkan; 

h. surat keputusan pengurangan ketetapan pajak atau surat keputusan 
pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 
huruf i diterbitkan. 

 
Pasal 106 

 
Pembayaran kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 105 dikembalikan dan/atau diperhitungkan pada Tahun Anggaran 
berikutnya sesuai dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Karo 

BAB... 
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BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 107 
 

Mengenai  teknis pelaksanaan yang lebih rinci dan diperlukan dapat diatur 
melalui Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait 
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 108 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo. 

 
Ditetapkan di Kabanjahe 
pada tanggal 29 Juni 2012  
 
BUPATI KARO, 
 
 
dto, 
 
 
DR (HC) KENA UKUR KARO JAMBI SURBAKTI 

 
 

Diundangkan di Kabanjahe 
pada tanggal 2 Juli 2012  
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  KARO 
 
 
dto, 
 
 
MAKMUR GINTING 

 
 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2012 NOMOR 29 

 
 
 
 


