
LEMBARAN DANRAH
KOTAMADYA DAERAH TIL II BANDA ACEH

TAHTIN : 1999

NOMOR : 5 SERI :  A NOMOR : 3

PERATUFAN DAERAH KOTAMADYADAERAH TINGKAT II
BANDAACEH

NOMoR : 5 TAHUN 1998

TENTANG

PAJAK HOTEL DAN FESIOFAN

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDAACEH

Menimbang : a.

b.

c

bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Pajak Pembanguhan ldiubah
menjadi Pajak Hotel dan Restoran ;
bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat ll Banda Aceh Nomor l0 Tahun 1951 dan
perubahan Nomor 10/1989 tentang Pajak
Pembangunan I periu disesuaikan ;
bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagai-
mana dimaksud hurul b, pedu mengatur kembali

f
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Mengingat:

3.

6.

2

4

5

Pajak Hotel dan Resloran yang ditelapkah dalam
Peraturan Daerah i

Undang-undang Nomor 8 (Drt)  tahun 1956
lentang Pembentukan Daerah Otonomi dan Kota-
kota Besar dalam l ingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Utara, (Lembaran Negara Tahun 1956
Nomor 89 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 /
1983) tentahg Perubahan Batas Wi layah
Kolamadya Daerah Tingkat ll Banda Aceh I

Undang-undahg Nomor 5 Tahun l974 tentang
Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3037) ;
l-Jndang-undang Nomor 17 Tahuh 1997 tentang
Badan Penyelesaian Sengketa Paiak (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3684) ;

Undahg-uhdang Nomo|18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahuh 1997 Nomor 41, tamDahan
Lembaran Negara nomor 3685) ;

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengah Surat Paksa (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3686) :

Peraturan Pemerlntah Nomor 19 Tahun 1997
tantang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Neoara
Nomor 3691) :

f,
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7_ Pe@luran pemerintah Nomor 64 Tahun 1998
Tentang perubahan atas pera.turan pemerintah
Nomor 19 Tahun 1gg7 tentaflg pajak Daerah
(Lernbamn Negara Tahun 1998 Nomor j11) ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor g4 Tahun
1993 tentang Bentuk peraturan Daerah dan
Perafuhn Daerah perubahan :

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170
Tahun 1997 lentang pedoman Tata Cara
Pungutan Pajak Daerah ;

10. Keputusah Menteri Dalam Negeri Nomor .l7j
Tahun i997 tentaflg prosedur pengesahan
Peraturan Daerah Tentang pajak Daerah dan
Retibrjsi Daefah;

'll.- Keputusan Ment€ri Dalam Negeri Nomor 172
Tahun 1997 tahtang Kriteria Wajib pajal{ yang
Waiib Menyelenggarakah dan Tata Cari
Pembukuah ;

12. K€pulusan Menleri D€lam Negeri Nornor 173
Tahun 1997 tenlang Tata Cara pemeriksaan
Dibidang pajak Daerah ;

Dengan Fe[setujuan Dewan per,/r,akilah Rakvat
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat li Banda Aceh

I i |EMUTUSKAN

Merelapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDA ACEH TENTANG PAJAK
HOTEL DAN RESTORAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraiuran Daerah ini yang dimaksud dengan :

a- Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat l l
Banda Aceh .

b.  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat l! banda Aceh ;

c Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat ll Banda Aceh ;

d Pejabat adalah pegawaiyang diberi tugas tertentu
dibidang Perpajakan Daerah sesuai  dengan
Peraturan Perundang-undangan yahg berlaku ;

e Pajak Hotel dan Restoran yang selanjutnya
disebui Paiak adalah PungUtan Daerah atas
pelayanan Hotel dan Restoran ;

f Hotel adalah bangunan khusus disediakan bagi
orang untuk dapat menginap / istjrahat, memperoleh
pelayanan, dan atau tasilitas lainnya dengan di
pungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang
menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama,
kecuali untuk pertokoan dan perkantoran ;

g. Restoran, rumah rnakan, kedai kopi dan sqenisnya
adalah lempat menyantap makanan dan atau
minurnan yang disediakan dengan dipungut bryaEn,
lidak termasuk usaha jasa boga dau kdedng ;

h. Pengusaha holel dan restoran adalah perorangan
atau badan yang menyelenggarakah usaha hotel

f
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k.

dan restoran untuk dan atas namanva sendiri atau
unluk dan atas nama pihak lain yang menjadi
tanggungannya;

Surat Pemberitahuan Pajak yang selanjutnya
disingkai SPTPD adalah surat yang digunakan
oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan
dan pembayaran pajak yang terhutang menurut
Peraturan Perundang-undangan Perpajakan
Daerah;

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan
Wajib Pajak untuk melakukah pembayaran atau
penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah
alau keternpat lain yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah ;

Surat Ketetapan Paiak Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD, adalah Sural Keputusan yang
meneniukan besarnya jumlah pajak yang
terhutang i
Surat Ketetapan Pajak Daerah l(urang Bayaryang
selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat
Keputusan yang mehentukan besarhya jumlah
pajak yang terhutang, jumlah kredit palak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya
sanksi adminislrasi dan jumlah yang masih harus
dibayar;

Surat Ketetapan Pajak Daerah KtJrang Bayar
Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT,
adalah Sural Keputusan yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah
diletaDkan:
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n. Sural Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang
selaniutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat
Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak
lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak
seharusnya terhutang ;

o.  Surat  Ketetapan Pajak Daerah Nthi l  yang
seianjutnya dis ingkat SKPDN adalah Surat
Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang
terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit
pajak, atau pajak tidak terhutang dan tidak ada
kredit pajak ;

p Sural Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat STPD adalah sLrrat untuk melakukan
tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa
bunga dan alau denda.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama pajak hofel dan restoran dipungut
atas setiap pelayanan di holel dan restoran i

(2) Objek pajak adalah setiap pelayanan yang
disediakan dengan pembayaran di hotel, restoran,
rumah makan. kedai kopi dan sejenisnya :

(3) Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) meliputi :

a Fasilitas penginapan ataulasilitastinggal jangka
pendek, antara lain : gubuk wisata (Cottege),
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c,

b.

motel, wisma wisata, pesanggrahan (Hostel),
losmen dan rumah penginapan termasuk
rumah kost denganjumlah kamar 15 atau lebih
yang menyediakan fasi l i tas sepert i  rUmah
pengrnaPan;

Pelayanan penunjang antara lain telephone,
faksimile telex, foto copy, pelayanah cuci,
setrika, taxi dan pengangkutan laihnya yang
disediakan atau dikelola hotel ;

Fasil i tas olah raga dan hiburan, antara lain
plsat kebugarah (Fitness Cenlre), kolam
renang, teris, golf, karaoke, pub, diskotikyang
disediakan atau dikelola holel ;

Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara
atau pertemuan di hotel ;

Pehjualan makanah dan atau minurnan ditempat
yang disertaj dengan lasilitas pehyaniapannya ;

Pasal 3

Dikecualikan dari objek p4ak adalah :

a. Penyewaan rumah aiau karhaf, apanemen, dan
lasilitas tempat linggallainnya yang tidak menyatu
dengan Hotel ;

b. Asrama dan Pasanten ;
c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disedjakarl

di Hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu
Hotel dengan pembayaran ;

d Pertokoan, perkanloran, perbankan, salon yang
dipakai oleh umum di hotel :
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e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan
oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum :

f Pelayanan jasa boga / katering ;
g Pelayanan yang disediefan oleh resroran atau

rumah makan yang peda#l*Va tidak metebihi
batas yang ditetapkan dleh Kepala Daerah.

pasal 4

(1) Subjek pajak hotet dan restoran adatah orang
pribadi atau badan yang melakukan pembayaran
atas pelayanan Hotel dan atau Restoran ;

(2) Wajib p4ak hotet dan restoran adalah pengusaha
hotel dan atau restoran.

BAB III
DASAB PENGENAAN DAN TAFIF PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran
yang dilakukan oleh hotel dan atau restoran.

Pasal 6

Tadf pajak ditetapkan serbesar .l O % (sepuluh per seratus)

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

pasal 7

(1) Pajak yang terutang dipungut diwilayah Daerah ;
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(2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara
mengalikan iari f  sebagaimana dimaksud dalam
pasal 6 dengan dasar Pengenaan sebagalmana
dimaksud dalam pasal 5 ;

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal I

Masa paiak adalah langka waktu yang lamanya 1
(satu) bulan takwin

Pasal I

Pajak lerutang dalam masa pajak terjadi pada saat
pelayanan di Hotel dan Restoran

Pasal 1o

(1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD ;

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta
ditanda langani oleh wajib pajak atau kuasanya ;

(3) SPTPD sebqgaimana dimaksud ayai (l), harus
disampaikan kepada Kepala Daerah selambal-
lambatnya 1 5 (lima belas) hari sdelah berakhimya
masa Pajak ;

(4) Bentuk, isi dan lala cara pengisian SPTPD
ditetapkan oleh Kepala Daerah
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BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

\2)

(1)

0)

Pasal 11

Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam
pasal'10 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan pajak
terutang dengan menerbitkan SKPD ;

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu
paling lama 30 (t iga puluh) hari sejak SKPD
diterima dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan
ditagih dengan menerbilkan STPD

Pasal 12

Wajib pajak yang membayar sendir i ,  SPTPD
sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1)
digunakan untuk menghitung, memperhitungkan
dan menetapkan pajak sendiri yang lerulang :

Dalam jangka waktu 5 (lima) lahuh sesudah saat
terutangnya pajak,  Kepala Daerah dapat
menerbitkan I
A SKPDKB:
b, SKPDKBT i
C, SKPDN;

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
hurut a diterbitkan :

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau
keterangan lain pajak yang terutang tidak atau
kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi

(2)

(3)
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b.

berLrpa bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau
teriambat dibayar dalam jangka waktu paling
lama24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak
saat terutangnya pajak ;

Apabila SPTPD lidak disampaikan dalam jangka
waKu yahg ditentukan dan telah ditegur secara
tertulis, dikenakan sanksi adminis'trasi berupa bunga
sebesar 2 oZ (dua persen) sebulan dihi:tung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk
jangka waldu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;

Apabila kew4iban mengisi SPTPD tidak dipenuhi,
pajak yang leruiang dihilung secarajabatan, dah
dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan
sebesar25 % (dua puluh lima persen) dari pokok
pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2 o,4 (dua persen) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang alau terlambat dibayar untuk
jangka waktu paling larna 24 (dua puluh empal)
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak-

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
hurul b diterbitkan apabila ditemukan data baru
atau data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahah jumlah p4ak yang
ierutarg, akan dikenakan sanksi adminjslrasi
berupa kenaikan sebesar 10O % (seratus persen)
dari jumlah kekurangan pajak tersebut

SKPDN sebagairnana dimaksud pada ayat (a hurut
c diterbitkan apabila jumlah p4ak yang lerutang
sama besar dengan jumlah kredit p4ak atau p4ak
lidak terutang dan tidak ada kedit p4ak

(4)

(5)
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(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang
dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tjdak atau
tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu
yang telah ditentLtkan, dttagih dengan rnenerbitkan
STPD ditambah dengah sanksi administrasr berupa
hunga 2 "/" (dua persen) sebujan

Penambahan jumlah pajak yang terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) t idak
drkenakan apabila wajib pajak melaporkan sendir i
sebelum dilakqkan t indakan / pemeriksaaan.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau
tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
sesuai dehgan waktu yang ditentukan oatam
SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD;
Apabila pembayaran pajak dilakukan di lempat lain
yang ditunjuk, hasil penerimaan p4ak harus disetor
ke Kas Daerah selambaflambatnya 1 x 24 jam atau
ddam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah ;
Pembayarah pajak sebagaimana dimaksuo paoa
ayat (1) dan ayat (2) di lakukan oengan
menggunakan SSPD ;

17)

(1)

(2)

(3)

\4)
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0)

bersangkutan ke rekening lVenteri yang bertang-
gung jawab di bidang kepariwisataan pada Bank
yang ditunjuk oleh l\,4enteri Keuangan

Pasal 14

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus
atau lunas i
Kepala Daerah dapal memberikan persetujuan
kepada wajib pajak untuk mengangsur paJak
terutang dalam kurun waktu tertenlu, setelah
memenuhi peasyaralan yang diteniukan ;
Angsuran pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud ayat (2), harus dilakukan secara leratur
dan berturul{urut dengan dikehakan bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah
pajak yang belum atau kurang dibayar .
Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan
kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran
p4ak sampai batas watdu yang ditedukan setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan
dikenakan bungasebesar 2 % (dua persen) sebulan
dai jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
Persyaratah untuk dapat rnengangsur dan rnenunda
pembayaran serla tata cara pembayaran angsuran
dan p€nundaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(a dan ayd (4, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 15

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
dalam pasal 14 diberikan tandabuktl pembayaran
dan dicatat dalam buku penerimaan ;
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{1)

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda buldi pembayaran dan
buku penerimaan paiak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

Suratteguran atau surat peringatan alau surat lain
yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan
penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak
saat jatuh tempo pembayaran ;
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) setelah tanggalsurat
teguran atau surat peringatan atau surat lain yang
sejenis dikeluarkan, wajilr pajak harus melunasi
pajak yang terutang i
Surat tequran, surat peringatah, alau surat lain
yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal  l7

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar
lidak diluhasi dalam jangka waktu sebagaimana
ditentukan dalam su.at teguran atau surat
peringatan atau suratlain yang sejenis dikeluarkan,
jumlah pajak yang harus dibayar, ditagih dengan
surat paksa ;
Pejabat menerbilkan surat paksa segera setelah
lewat 21 (dua puluh salu) hari sejak tanggal surat
teguran atau surat peringalan atau surat lain yang
sejenis dikeluarkan.

(21

(3)

(1)

(2)
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Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam
jangka waktu 2 x 24iam sesudah tanggal pemberitahuan
surat paksa, pejabat segera menerbitkan surai perintah
melaksanakan penyjtaan

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan v€jib pajak belum juga
melunasi Lrtang pajakny4 selelah lewat 1 O (sepuluh) hari
sejak tahggal pelaksanaan surat perintah pelaksaan
penyiiaan, pejabat meng4ukan perminlaan peneiapan
tanggal pelelangan kepada Kanlor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah lGntor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal,
jam dan lempat pelaksanaan lelang juru sita
memberitahukan dengao segera secara tertulis kepada
wajib pajak.

Pasal 21

Bentuk, jenis, dan isi lormulir yang dipergunakan
unluk pelaksanaan penagihan p4ak ditetapkan oieh
Kepala Daerah.
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BAB IX
PENGURANGAN. KERINGANAN. DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

(1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib
pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan
dan pembebasan pajak :

12) fa1a ca@ pemberian pengurangan, keringanan
dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,

PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTFASI

Pasal 23

(1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas
permohonan wajib pajak dapat :

a.  Membelulkan SKPD atau SKPDKB atau
SKPDKBT atau STPD yang dalam
penerbi tannya terdapat kesalahan lu l is ,
kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam
penerapan peraturan Perudang-undangan
Perpajakan Daerah ;

b. Membalalkan atau mengurangkan ketelapah
pajak yang tidak benar ;

c. Mengurangkan alau menghapuskan sanksi
administrasi berupa bunga denda dan kenaikkan
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\2)

p4ak yang terqtang dalarn hal sanksi tersebut
dikenakan karena kekhilafan waiib pajak atau
karena kesalahannya

Permohonan pembelulan, pembatalan, pengu-
rangan, ketetapan penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi atas SKPD,
SKPDKB, SKPDKBI dan SPPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara
tertulis oleh w4ib pajak kepada Kepala Daerah atau
pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sejak targgal diterjma SKPD, SKPDKB, SKPDKBI
atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas ;

Kepala Daerah atau pejabat paling lama 3 (tiga)
bulan sejak surat permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus
memberikan keputusan :

Apabi la setelah lewat waktu 3 ( t iga) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala
Daerah atau pejabattidak memberikan keputusan
permohonan pembetulan, pembatalan, Pengu-
rangan ketetapan dan penghapusan atau
pengurangan sanksi  administrasi  d ianggap
dikabulkan.

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya
kepada Kepala Daerah atau pejabat a'tas suatu :
A,  SKPD;

(3)

(4)
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b, SKPDKB;
C, SKPDKBT ;
d,  SKPDLB;
E, SKPDN;

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis

(3) Kepala Daerah atau pejabat dalam jangka waktu
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggalsurat
permohonan keberatan sebagaimaha dimaksud
pada ayat (2) diterima, harus memberikan
keputusan ;

(4) Apabila setelah lewat waldu 12 (dua betas) butan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala
Daerah atau pejabattidak memberikan keputusan,
permohonan keberatan dianggap djkabulkan ;

(5) Peng4uan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)tidak menunda kewajiban membayar p4ak.

Pasal 25

Pengajuan banding sebagaimana dimaksud ayat
(1)tidak menunda kewajiban membayar pajaK.

(1)

t2)
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Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud
dalam pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan
ditambah imbalan bungasebesar2 % (dua per seratus)
sebulan untuk paling larna 24 (dua puluh empat) bulan

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan
pengambilan kelebihan pembayaran pajak pada
Kepala Daerah atau pejabat secaratertulis dengan
menyebutkan sekurang-kurangnYa :
a. Nama dan alamat M/ajib pajak ;
b. Masa pajak;
c. Besamya kelebihan pembayaran pajak :
d Alasan yang jelas :

Kepala Daerah atau pejabat dalamjangkawaktu pal
ing lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dirnaksud ayat (1) harus
memberikan keputusan ;

Apabila jalrgka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (a dilampaui lGpala Daerah atar pelabat lidak
memberikan keputusan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran p4ak dianggap dikabulkan
dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waldu paling
lama 1 (satu) bulan ;

(2)

(3)
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dimaksud ;

t5) Penqembalian kelebihan pembayaran pajak
' ' dilakukan dalatn waKu paling lama 2 {dua) bulan

seiak dite.bitkannya SKPDLB dengan menerbitkan
surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak
(SPMKP) ;

Pasal 28

BAB XIII
KADALUWARSA

Pasal 29

(1) Hak untuk melakukan Penagihan paiak, kadaluwarsa
setelah melampaui jangka waktu 5 (l ima) tahun
lerhitung sejak saat terutangnya paiak, kEcuali apabila
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waj ib pajak melakukan i indak pidana dibidang
perpajakan daerah ;

(2) Kadaluwarsa penagrhan sebagirrana dimaksud
pada ayat (1)tertangguh apabila :
a. Diterbitkan surat teguran dan surat pal(sa

AIAU ;
b. Ada pengakuan utang paiak dari wajib pajak

baik langsung maupun tidak langsung

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

Wajib pajak karena kealpaannya tidak menyam-
paikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar
atau tidak lengkap atau melampirkan kelerangan
yang t idak benar sehingga merugikan Keuangan
Daerah, dapat dipidana dehgan Pidana kurungan
paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling

banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang ;

Wajib pajak yang dengan sengaja t idak
menyafirpaikan SPTPD atau ntengisi dengan tidak
benar atau t idak lengkap atau melamplrl(an
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana
penjara paling larna 2 (dua)tahun dan paling banyak
4 (empat) kalijumlah pajak yang terutang

(1)

\2)
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(1)

(2)

Pasal 31

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 32

Wewenang penyidik sebagarmana dimaksud
pada ayai (1) adalah :

a menerima, mencar i ,  mengumpulkan, dan
meneliti keterangan atau laporan oerKenaan
dengan t indak pidana di bidang peFajakan
daerah agar keterangah atau laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas ;

c. Meminta kelerangan dan bahan bukti dari
orang pribadiatau badan sehubungan dengEn
lindak pidana di bidang perp4akan daerah ;
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d. l\remeriksa buku-buku, catatan-catatan dan
dokumen-dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan
dokumen-dokumen la in serta melakukan
penyitaan terhadap bahan buKi tersebLd :

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
di bidang perpajakan daerah :

g.  Menyuruh berhent i ,  melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang ber langsung dan
memeriksa identitas orang dan atau dokumen
yang dibawa sebagaimana dimaksud pada
nurul e ;

h, Memotret seseorang yang berkaitan dengan
tindak pidana perpajakan daerah ;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

j. Menghentikan penyidikan ;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk

kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang
perpajakan daerah menurut hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut
Umum, sesuai dengan ketentuan yang dialur
dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981
Tentang Hukum Acara Pidana.
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BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh
Kepala Daerah

Pasal 34

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ihi maka
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat ll Banda
Aceh No. 10 Tahun 1989 Tentang Pajak pembangunan
| (Lembaran Daerah No. 3 Tahun 1990 Seri A No .j
Tanggal 16 Maret 1990) dinyatakan tidak bertaku tagi

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. Agar supaya seliap orang dapat
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam
Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat l l
Banda Aceh.
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Ditetapkan di I Banda Aceh
Pada Tanggal : 26 September 1998

DEWAN PERWMILAN RMYAT DAEMH WALIKOTAMADYA KEPALA DAEMH
. KOTAIVADYADAERAHIINGKATII TINGKAT ]I BANDAACEH,

BANDAACEH PelaksanaTugas,
I(ETUA

H. M. YUSUF ALY ORS, MUHAMMAD Y
Nir. 010 044 488

SK. No.131,{06flSSe
Tgl. 26 Maret 1 9go

Disahkan dengan Surat Keputusan l\,lenteri
Dalam Neged R.l.No. 973.21-432

Tgl.7 Mai1999
Dhektorat Jendral Pemerinhhan umum

DanobnomiDaemh
Dlrekfu r Pembinaan Pemeriniahan Daerch

dto

DRS. XAUSAR AS.

Diundangkan dalam kmbaran Daerah Kohmadya
Daerah'lingkal ll funda lG€h No.5 seriA

Nomor 3 Tanggal 29 Mal 1999
Seketa s Kotanadya / Dqorah

dto

DRS. IDRUS HAYAT
PemHn I( |/ Nl!.010077380
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PENJELASAN
ATAS

PERATUBAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT tI
BANDA ACEH

NOMOR : 5 TAHUN 1998

TENTANG

PAJAK HOTEL DAN BESTORAN

I .  PENJELASAN UMUM

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Undang-undang
Nomor 18 iahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
maka Perafuran Daerah Nomor 10 tahun 1961 dan perubahan nomor
10 tahun 1989 tentang P4ak Pembangunan I kiranya tidak sesuai lagi
dengan perkembahgan perekonomian masyarakat, sosial dan
budaya. Sehingga dirasa perlu diubah sesuai dengan kelentuan
Undang-Lrndang Nomor 18 tahun 1997, maka Kotamadya Daerah
Tingkat ll Banda Aceh dalam Pembangunan Daerah memerlukan
dana yang semakin besar, hal ini sejalan dengan Undang-undang
Nornor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di Daerah,
dimana Daerah ltngkat ll dibedkan kewanangah pedu untuk mengga,i
dan mengelola sendid sumber-sumber pendapatan Asli Daerah.
Oleh karena itu P4ak sebagai sumber utama penerimaan Daerah perlu
terus dit ingkalkan, sehingga pembangunan Daerah dapat
dilaksanakan dehgan kemampuan sendiri.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam
Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang
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Pajak Hotel dan Restoran

Pasal 2 ayat (1) dan (3)

Huruf a s/d e cukup ielas

Pasal 3

Huruf a s/d g cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Ayat (2)

Wajib Pajak Hotel dan Restoran
rumah makan, kedai koPi atau

adalah termasuk Pengusaha
yang seienisnya.
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Pasal 5 s/d 10 cukup jelas

Ayat (2)

Penerimaan kuasa turut bertanggung jawab bi la terjadi
tunggakan Pajak tersebut.

Ayat (3) cukup jelas

Pasal 11 ayat (1) cukup jelas

Ayat (2)

Ayat ini mengatur pengenaan bunga atas pajak yang tidak
atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pembayaran atau
terlambat dibayar

Pasal 12 ayat (1) s/d (7) cukupjelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud tempal lain adalah Bendaharawan KhLJsUs
Penerima (BKP) pada Dinas Pendapatan Daerah atau Bank,
Kantor Pos alau tempat-tempal lain yang dileiapkan oleh
Kepala Daerah.

Ayat (2) s/d (4) cukup jelas

Pasal 14 ayat (1) s/d (5) cukupielas

Pasal 15 ayat (1) dan (2) cukupjelas
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Pasal 16

ayat (1)

Berpedoman pada Manual Administrasi Pendapatan Daeral
(MAPATDA) tentang lata cara Penagihan adalah dalam hai
Wajib Pajak belum melunasi kewajiban pajaknya maka:
7 ( tu juh) har i  sebelum jatuh tempo dikeluarkan surat
peringatan
7 (tujuh) hari berikutnya
7 {rujuh) hari berikutnya
7 (tujuh) hari berikutnya

dikeluarkan surat teguran L
dikeluarkan sural teguran Il.
drkeluarkan surat teguran lll

Ayat (2) dan (3) cukup jelas

Pasal 17 ayat(1) dan (2) cukup ielas

Pasal 18

Jangka waktu 2 x 24 jam dimaksudkan untuk memberi
kesempatan kepada penanggung pajak melunasi utang
pajaknya sebagaimana lercantum dalam surat paksa yang
bersangkutan.

Pasall9 s/d 22 cukup jelas

Pasal23 ayat(1) s/d (3) cukuP lelas

Ayat (4)

Ayat ini memberikan suatu kepastian hukum kepada wajib
pajak bahwa dalam iangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak surat permohonan diterima harus sudah ada kepastian
Disisi tain bahwa Kepala Daerah atau pejabat diberisemacam
"Hukuman" apabila tidak menyelesaikan tugasnya dalam
balas waktu Yang ditentukan
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Pasal24

Ayat (1)

Kebefatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari
keletapan dengan membuat perhi tungan jumlah yang
seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak

Hurul as/d e cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keadaan diluar kekuasaannya adalah
suatu keadaan yang lerjadidiluar kehendak/ kekuasaan wajjb
pajak, misalnya karenawajrb pajak sakit atau terkena musib;h
bencana alam.

Ayat (3) cukup jelas

Ayat (4)

Ayat ini memberikan suatu kepastian hukum kepada Wajib
Pajak, bahwa datam jangka waktu pating lama 12 (dua bet;)
bulan sejak sLtrat permohohan keberatah di lerima harus
sudah ada kepaslian
Disisi lain bahwa Kepala Daerah aiau pejabat dibetisemacam
"Hukuman" apabila t idak menyelesaikan lugasnya dalam
batas waktu yang dilentukan.

Ayat (5)
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Pasal 25 ayal (1) dan (2) cukup ielas

Pasal 26

lmbalan bunga drhitung sejak bulan Pelunasan sampai dengan
diterbilkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar

Pasal27 ayar (1) s/d (5) cukLrp lelas

Ayat (6)

Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian

kelebihan pembayaran pajak dihitung daribatas waktu 2 (dua)
bLrlan sejak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih
Bayar sampai dengan saat di lakukannya pembayaran

kelebihan

Pasal29

Ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk
memberi kepastian hukum kapan Hutang Pajak tersebut tidak
dapat dilagih lagi

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat Paksa,
kedaluwarsa penagihan dihilung sejak tanggal penyamPaian
surat Paksa tersebut.

Hurut b
Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak secara
langsung adalah Waj ib Pajak dengan kesadarannya
menyalakan masih mempunyai utang Pajak dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

t5s



Yang dimaksud dengan pengakuan utang secaratidak lahgsung
adalah wajtb pajak t idak secara nyata-nyata langsung
menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang pajak
kepada Pemerintah Daerah

Contoh :

-  Waj ib Pajak mengajukan permohonan angsLrran /
penundaan pembayaran

- Walib Pajak mengajukan permohonan keberatan

Pasal30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kealpaan t idak sengaja lalai t iclak
berhati-hal i  atau menglndahkan kewajibannya sehingga
perbuatan tersebut menimbulkan kerl lgian Daerah

Ayat (2)

Perbuatan atau t indakan sebagaimana dirnaksud dalam ayat
in yang di lakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang
lebih berat dari pada alpa mengingai pentingnya penerimaan
pajak bagi Daerah

Pasal 31

Ayat (1)

Ketentuan in i  d imaksudkan guna memberikan suatu
kepastian Hukum bagi Wajib Pajak, Penuntut Umum dan
Hakim.

Pasal 32

Penyidak dibidang Perpajakan Daerah adalah pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Daerah
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yang diangkal oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan
Peraturan Perundang-uhdang yang berlaku.
Penyidakan tindak pidana dibrdang perpajakan Daerah di
laksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana
dan Peraturan Pelaksanaan.

Ayat (2)

Huruf a s/d k cukup jelas

Pasal (33) s/d 36 Cukup jelas
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WALII(OTAMADYA KEPAI,A D-A.ERAH TINGK-{T II
BAN DA ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOF : 36 TAHUN 2000

TENTANG

PETAKSANAAN PERATUBAN DAEFAH KOTAMADYA DAEFAH]INGKAT II
BANDA ACEH NCMOR 5 TAHUN 1 998IENTANG PAJAK HOIE DAN RESTORAN

Ivlenimbang i a. bahwa Peraturan Daerah Kolamadya Daerah
Tingkat l l  Banda Aceh Nomor 5 Tahun 1998
teniang Pajak Hotel dan Restoran yang telah
disahkan dengan Kepulusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 973 21-,432 tanggal 7 Mei 1999 dan
telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota
Banda Aceh Nomor 5 SeriA Nomor 3 lahggal 29
Mei 1999, perlLr segera dilaksanakan ;

bahwa untuk maksud tersebut perlu ditelapkan
dalam suatu Keputusan ;

Undang-undang Nomor 8 {Darurat) tahun 1956
lentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kola
Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumalera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1092) i

Mengingat

b.

:  1.
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3.

Undang.undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Oaerah (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685) ;

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3686) ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lenicaran Negara 3839) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1983
tentang Perubahan Baias Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat ll BandE Aceh (Lembaran Negara
Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nornor 3244 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 54, Tambahan Lembara Negara
Nomor 3691) :

Kepulusan Mengeri Dalam Negeri Nomor'170
Tahun 1997tentang Pedoman Tata Cara Pungutan
Pajak Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171
Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan
Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan
Belribusi Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173
Tahun 1997 tenlang Tata Cara Pemeriksaan di
Bidang P4ak Daerah :

7.
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Menetapkan

PERTAMA

MEMUTUSKAN:

lvlelaksanakan Peraturan Daerah Kotam'adya Daerah
Tingkat ll Banda Aceh Nomor 5 Tahun 1998 lentang
Pajak Hotel dan Restoran, yang telah disahkan
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
973.21 -432tanggal 7 Md 1 999, dan telah diundangkan
dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 5
Seri A Nomor 3, tanggal 29 Mei 1999, perlu segera
diberlakukan,

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banda Aceh.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
diadakan perbarkan kembali sebagaimana mestinya.

KEDUA

KETIGA

Ditetapkan di I

Pada Tanggal :
Banda Aceh
21 Maret 2000

WALIKOTA BANDA ACEH

Dis. ZULKARNAIN
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