
LE\IBARAN DAERAII KOTA BA\-DA ACEH
Nomor 18 TAHUN 2002 Seri B Nomor 01-

QANUN KOTA BAND.{ ACEH
NOMOR T3 TAIIfTN 2OO2

TENTANG

PAJAK PARtr'IR

B 1 S A4I L LA H I RM H LUA A' I R M H ] \1

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBIIANAIIU WATA'ALA

WALIKOTA BANDA ACEH.

Menimbang : a- bahwa dengan diterapkairiya peranrrao pemerintah
Nomor 65 Tahun 2001 rentang pajak Daerah.
sebagai pelaksadaan Undang-undang Nomor 34
Tahun 2001 tenfang perubahan atas Undang-undang
Nomor 18 Tahud 1997 rentaDg pajak Daemh dan
Retribusi Daerah, maka pajal parkir merupakan
salal saru Objek Pajak Daerah:

b. balwa untuk memungut pajak parkir tersebut diatas,
dipandang perlu mengatur densan suatu eanun:

N{etrgingat : L Undang-undang Darumt Nomor 8 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Olonom dan Kota_kota
Besar dalam Lingl-ungan Daerah propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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19-i6 Noftor 59. Tanbahan Lembaran Negam
Nomor 1092):

2 Undalg-undang Nomor 17 Tahru 1997 renrang
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran
Negara Republik Irdonesia Tahun 1997 Nomor {0.
Tambahan Lembaran Negara NoDor 3684) :

3. Undang-urdang Nomor 19 Tahun 1997 tenranc
Penegihan Pajak dengan Surar Paksa (Lenrbarai
Negara Republik Indonesia Tahui 1997 Nomor {1.
Ta bahan Lembaran Negara Nornor 3686) :

4 Undang-undang Nomor 22 Tahur 1999 renrans
Penreristahan Daerah (Lembamn N€gara Rep[blik
Ind(rnesia Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan
Ledbaran Negara Nomor 3839);

5- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perinrbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daemh (L€mbaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan Lembaran
Nesara Nonol i848);

6. Undang-Edang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang+rndang Nomor 18 tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retdbusi Daerah
(Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4048);

7. Undang-rmdang Nomor l8 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istime*a
Aceh Sebagai Provinsi Nanggme Aceh Darussaiam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta]'un 2001
Nomor I14, Tambahan kmbaran Negam
Nomor 4134):

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotarnadya Daerah
TiDgkat tr Banda Aceh (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun l98i Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor i247):

9. Peraturan Pemerjntah Nomor 68 Ta}nrtl 1999 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta N4asyara].at
Dalan, Penl elenggaraan Negara (Lenbalan NegaE
Republik lndonesia Tahur 1999 Nomor 119.
Tambahan Lenbamn Negara Nomor 3866):

I O . Peraturan Pemeriltah Nomor 25 Tahun 2000 ten@ng
Ke\\enangan Pemerintah dan Ke$enangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom (Lenbaran Negara
Republik lndoresia Tahun 2000 \*oB:or 5+-
Tambahan Lembaran Negara Nomor f952):

1 1. Peraturan Pemetimah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahuo 2001 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4890);

12. Peraturan Pemerintah Nomoi 65 Tahun 2001 tentang
Pajali Dae.ah (t-€mbamn Negara Republik lndonesia
Tahun 2001 Nomor ll8. Tambahan Lembara!
Negat"a Nomor 4138);

Dcngan Persetujuan

DEWAN PERWAIflLAN RAKYAT DAERAH KOTA
BANDA ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG
PAJAK PARKIR
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BAB I
KETENTUAN UI\{fT\I

Pasal I

Dalam Qanurt ini lang dimaksud dengan :
t. Kora adalab Kota Banda AceL
l. \\ralikota adalah Walikota Banda Aceh.
i Pen,erintah Kota adalah Pemerintah Kora Bxnda

J. Kepala Daerah adalah Walikota Banda Aceh.
5 Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan

Daerah Kota Banda Aceh
6. Pajali Parkh yang selanjutnya disebut Pajak adalah

punsutan daerah atas pen].elenssaraan Tenpat
Parkir diluar Badan Jalan.

7- Parkir adalai keadaan tidak bergerali suatu
kendaraan bermoror yang bersifat senrentara.

S Tempat Parkir adalah tempat parkir di luar badafl

-ialan !,ang disediakan oleh orang pribadi arau badan.
baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha
maupun J,ang disedial€n sebagai suatu usaha.
Iermasuk penyediaan tempat peniripan kendaraan
bermotor dan garasi kendaraan bermoto|r-ang
memungut bayaian.

9. Badan adalah suatu -bentuk badan usaha lang
nreliputi perseroan terbatas. perseroan komandrter-
perseroan lainnya. bandan usaha milik negaE atau
daemh dengan nama dan bentuk apapun.
persekutuaL perkumpulan. firma, kongsi. koperasi-
\-aYasan. atau organisasi yang sejenis. lembaga. dana
pensiun. bentuk usaha tetap sena benluk badan
usaha lainnya

10. Penlelenggara Parkir adalah orang atau badan lang
menyelenggarakan parkir. baik untuk dan atas nama
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l . l .

15.

16.

17.

l t .

I t .

13.

sendiri alau untuk dalr atas nanra pihak lain \ane
nlenjadi tanggugaruva
Surat Pembe tahuau Palak Daerah rang seladunl\.a
disingkat SPTPD adalah surar ).ang digunakan
oleh \ajrb Pajak untuk nelaporkan pelghitungan
dan penba\araD Paiak lang terutanq lllellurut
peraturan perundalg-undangan perpajakan daerah_
Surat Setoran Pajak Daerah ]ang selarlurrlJ a
disrDgkal SSPD. adalah surat lang digunakal oleLr
\\'ajib Pajak untuk nelakukan penba\ aran alau
pentetoran paja]. yang terutang ke Kas Daerah atau
ke telrlpAt lain 1.ang ditetapkan oleh Kepala Daerah
Surel Ketetapan Pajak Daerah. yang selanjutnr,a
disingkat SKPD. adalah surat keputusan yang
menentukan besamya jumlah pajali yang terutang.
Surat Ketetapan Pajak Daemh Kr.rang Balar lang
selanjutn\a drsingkat SKPDKB adalah t[rat
keputusan yaDg rnenentukai besam).a jumlah pajak
]ang terutang. jumlah kredir pajak. jumlah
kekumngan pembayaran pokok pajak. besam)'a
sar isi adn Distrasi dan jumlah \,ang masih harus
dibal'ar.
Surat Ketetapan Palak Daerah Kwang Bayar
Tarnbahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT
adalah surat keputusan yang menentukan tambahan
atas jumlah pajak yang relah ditetapkan.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Ba)ar l.ang
selalrjutnF disingkat SKPDLB adalah surar
keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajal karena jumlah kedit pajal< lebih
besar dari pajak 1,ang terutang atau tidak seharusnya
temta[g
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil 1.ang
selaDjutn\a disingkat SKPDN adalah surat
keputusan yans neneltukan jumlah pajak yang
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terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak,
atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak

18. Sumt Tagihan Pajak Daerah yahg selanjutnya
disingkat STPD adalah surat untuk melakukan
tagilEn pajak dan atau sanksi administrasi berupa
bunga dan atau denda.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Parkir dipungut Pajak atas setiap
penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan.

Pasal 3

Objek Pajak adalah setiap penyelenggaraan tempat
parkir diluar badan jalan yang meliputi :
a. Pelataran /Lingkungan Parkir;
b. Taman Parkir;
c. Gedung Parkir;
d. Tempat Penitipan Kendaraan Bermotor; dan
e. Garasi Kendaraan Bermotor yang Memungut

Bayaran.

Pasal 4

. (l) Subjek Pajak Parkir adalah Orang Pribadi atau
Badan yang memanfaatkan tempat parkir.

(2) Wajib Pajak Parkir adalah penyelenggara tempat
parkr.
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BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

pasal 5

Dasar pengenaan pajak adalah jurnlah penerimaan :
Bruto yang dite ma penyelenggara dari usaha parkir.

Pasal 6

TadfPajak ditetapkan sebesar 20 9/o (dua puluh persen).

BAB IV
WILAYAH PEMUNGTITAN DAN CARA

PENGIIITUNGAN PAJAK

pasal 7

(l) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.
(2) Bemrnya pajak terutang dihitung dengan cam

mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V
MASA PAJAIC SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAER]A.II

pasal{

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu)
lah un Takwin-

218



Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak tedadi pada saat
penyelenggaraan Parkir.

Pasal l0

(1) Setiap wajjb pajak wajib mengisi SPTPD.
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus

diisi dengau jelas, benar dan lengkap sefia
ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

(3) Bertulq isi dan tata cara pengisian SPTPD
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN

PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal l0 ayat (1) Kepala Daerah menetapkan pajak
terutang dengan menerbitkan SKID.

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD
diterima- {!kenakan sanksi adminisrrasi berupa
bunga sebe'sar 2 y. (dna persen) sebulan dan
ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

(l) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal l0 ayat (l)
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digunakan untuk menghitung, memperhitungkan
dan meDetapl€n paiak sendiri yang terutang

(2) Dalarn jangka waldu 5 (lima) tahun sesudah saat
terutangnya pajak, Kepala Daerah daPat
nenerbitkal I
a SKPDKB;
b. SKPDKBT;
C. SKPDN.

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a diterbitkan :
a Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau

keterangan lain pajak yang terutang tidak atau
kuraog dibaym, dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 20% (dua persen) sebulan
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untukjangka waktu paling lama 24 {dua
puluh empat) bulan dihitung sejak saal
terutangnya Pajak ;

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam
jangka waktu yang diientukan dan telah ditegur
secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi
lerupa bunga sebesar 2yo (dua persen) sebulan
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bular dihitung sejak saat
terutangnya PaJak;

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak
dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara
jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesat 250lo (dua puluh lima
persen! dari pokok pajak ditambah sarksi
administrasi berupa bunga sebesar 27o (dua
persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu
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paling lama 24 (dua puluh empat) bulao
dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b diterbitkan apabila ditemukan data balu
atau data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahaD jumlah pajak yang
terutang, akan dikenakan sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar 100% (semtus persen)
dari jumlah kekurangan pajak tercebut.

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang
terutarg sama besamya dengan j mlah kedit pajak
atau pajak tidak terutang darr tidak ada kedit
Pajaq /

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutaDg dalam
SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak
sepenuhnya dihayar dalam jangka waktu yang relah
ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD
ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga
2%o (dua persen) sebulan.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

(l) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau
tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
sesuai dengan qaktu yang ditentukan dalam
SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain
yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor
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ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau
dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengar
menggunakan SSPD.

Pasal 14

(1) Pembayaran pajak harLrs dilakukan sekaligus atau
lunas,

(2) Kepala DaeEh dapat memberikan persetujuan
kepada Wajib Pajak urrluk mengangsur pajak
terutang dalam kururr waktu tertentu, setelah
memenuhi persya.ratan yang ditentuKan.

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secam
teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga
sebesar 2 70 (dua persEn) sebulan dari jumlah pajak
yang belum atau kurang dibayar.

(4) Kepala Daerah dapat membedkan persetujuan
kepada Wajib Pajak untuk merunda pembayaran
pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan
dikenakan brmga 2 % (dua persen) sebulan dari
jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

(5) Persyaratan untuk dapat me[gangsur dan menunda
pembayaran serta tata cam pembayaran angsuran
dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

(l) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
dalam pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran
dan dicatat dalam buku penerimaan.

222



(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayar.an
dan buku p€nerimaan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat ( I ) diterapkan oleh Kepala Daerah

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

(1) Surat Teguran atau Surat Pelingatan atau surat lain
yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan
penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak
saat jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jargka waktu 7 (tujuh) had setelah tanggal
surat tegura[ atau sulat petingatan atau surat lain
yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak
yang temrang.

(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang
sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 17

(l) Apabila junlah pajak masih harus dibayar tidak
diluasi dalam jangka waktu sebagaimana
ditentukan dalam srrat tegumn atau surat
peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlab
pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat
paksa.

(2) Pejabat menerbitkan suat paksa segera setelah
Iewat 2l (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat
teguran atau surat penngatan atau sural lain yang
seJems.
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Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam
jangka waktu 2 x 24 jan sesudah tanggal
pemberitaluan surat pakja, pejabat segera menerbitkan
Suat Pe ntah Melaksanakan Penyitaan_

Pasal 19

'Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum
JLrga melurasi utang pajaklya, setelah lewat l0
(sepuluh) ha sejak tanggal pelaksanaan Surat perintah
Melaksanakan Penyitaar\ Pejabat mengajukan
permmt,uur penetapa[ tanggal pelelanian kepada
Kantor L€lang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negam nenetAkan hari,
tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita
memberitahukan dengan segera secara terhrlis kepada
wajib pajak.

Pasal 2l

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk
pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh
Kepala Daemh.
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BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

(l) Kepata Daeral berdasarkan permohonan wajib
pajak dapat mem-berikan pengurangan, keringanan
dan pembebasan pajak.

(2) Talacara pembelian pengurangan, keringanan dan
pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat ( I ), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,

PENGURANGAI*KETETAPAN, DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

(1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas
permohonan wajib pajak dapat I
a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau

SKPDKBT atau STPD yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis,
kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam
penerapan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah;

b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan
pajak yang tidak benar;

c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi
admilistrasi berupa bunga, denda dan kenaikan
pajak yaug terutang dalam hal sanksi tersebut



dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau
bukan karena kesalahamya.

(2) Permohonan pembetulan, penbalalaD,
pengurangan ketetapan dan penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi atas SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) harus disampaikan secara
tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Daerah,
atau pejabat selambatlambatnya 30 (tiga puluh)
hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan
yang jelas.

(3) Kepala Daerah atau pejabat paling lama 3 (tiga)
bulan sejak sumt permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah hams
menbgrikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan
sebagaimana dimaksud lpada ayat (3) Kepala
Daerah atau pejabat tidak memb€ kan keputusan,
pennohonan pembehrlan, pembatalan,
pengurairgan ketetapan dan penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi dianggap
dikabulkan.

BAB XI
KEBERATAN DAN BAI\DING

Pasal24

(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya
kepada Kepala Daerah atau pejabal atas suatu :

. a. SKPD;
b. SKPDKB;
c, SKPDKBT;
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d. SKPDLB;
e SKPDN;
f. Pemotongan atau pemurgutan oleh pihak

ketiga berdasarkan pe.aturan perundang-
undangan peryajakan yang berlaku_

Pemohonan keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) harus disampaikan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh wajib pajak,
atau tznggal pemotongar/ pemungutan oleh pihak
ketiga sebagaimana dimaksud pada ayar (l)
dengan alasan yang jelas, kecuali apabila wajib
paiak dapat menurjukan bahwa jangka wakhr itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
kekuasaamya.
Kepala Daemh atau pejabat dalam jangka rvaktu
paling lama 12 (dua belas) bular sejak tanggal
surat permohonan keberatan sebagairnana
dimaksud pada ayat (2) diterim4 sudah
memberikal keputusalr.

' Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala
Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan,
permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) tidak menunda kewajiban membayar
paiak.

Pasal 25

(1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada
Badan Penyelesaian Sergketa Pajak dalam jangka
waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan
keberatan.
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(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar
Pqiak.

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 dengal
ditambah imbalan bunga sebesar 2 7o (dua persen)
sebtrlan untuk paling laha 24 (dua plrluh empat) bulan.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

PAJAK

Pas l27

(l) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada
Kepala Daerah atau Pejabat.

(2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak ditedmanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memberikan kepufirsail

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayatJ2) dilampaui Kepala Daerah atau Pejaba(
tidak memberikan keputusan- permohoniul
pengembalian kelebihan pembayaran pajak
diarggap dikabulkan dan SKPDLB harus
diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan
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(4) Apabila wajib pajak mempunyai uralrg pajak
lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) langsung dipelhitungkan
untuk melutasi terlebih dahulu utang pajak
dimaksud

(5) Pergenbalian kelebihan pembayaraD pajak
dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bular
sejak diterbitkannya SKPDLB dengan nererbitkan
Suat Perintah Membayar Kelebihan Pajak
(SPMKP).

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran
pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau
Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 20%
(dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihal pajak-

Pasal28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan
deDgan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud
dalam pasaf 27 ayat (4), pembayarannya dilakukan
dengar cara pemindah-btrkuan dan bukti
pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti
pemoayalan.

BAB XIII
KEDALUWARSA

Pasal 29

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak,
kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5
(lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak,
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. kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak
pidana di bidang peryajakan daerah

(2) Kedaluwarsa pen?igihan pajak sebagalmana
dimaksud pada ayat (1) tertargguh apabila :
a. Diterbitkan surat teguran dan suat paksa atau;
b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak

baik langsung maupun tidak langsung

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

(1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak
menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak
benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana
kurungan paling lama I (satu) tahun dan atau denda
paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang
Ierut€ng.

(2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak
menyarnpaikan SPTPD atau mengisi dengaa tidak
benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
k€uangan daerah dapat dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau paling

' banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang

Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10
(sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau
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( l )

(2)

berakhim) a lnasa pajak atau berakhirnya bagian tahun
pajak atau berakhirnya tahun pajak.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 32

Peiabar Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindal pidana di bidang perpajakan
daerah sebagaimala dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acar'a Pidana.
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) adalah I
a. Menedma, mencad, mengumpulkan, dan

Deneliti keteraogan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang per-pajakan
daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan
keterangan mengenai orang pdbadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukal
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan
daerah tersebut;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungaa dengan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah;

d. Meneriksa buku-buku, catatan-catatan dan
dokuaen-dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
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e. t\Ielakukan penggeledahan untuk meidapalkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan, dao

doktulen-dokunen lain, serta melakukan

FeDyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Nleminta bantuar tenaga ahli dalam rangka

pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di

bidang peryajakan daerah;
g \'Ieryuruh be renti, m€lamDg seseorang

Dreninggalkan ruangan atau tempat pada saat

pemeriksaan sedaDg berlangsung dan

memeriksa identitas orang dan atau dokumen

)-ang dibawa sebagaimara dimaksud pada

Itun-rfe;
h l\,[eDotret seseorang yang berkaitan dengan

tindak pidana per-pajakan daerah;
\4emanggil oF11g untuk didengar
keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
ltau saksl ;
\,lenghentikan penyidikan;
\4elakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penldikan tindak pidana di bidang
perpajakan daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggungi awabkan.

(3) Penyidikan sebagaimada dimaksud pada ayat (l)

memberitahu-kan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umunl sesuai dengan ketentuan yang

diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun I 98 I
lentang Hukum Acam Pidana.

t .
k.
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BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal33

Hal-hal yang belum diarur dalarn Qarua ini. sepanjang
mengelai pelaksanaanrrya akan diatur lebih lanjut
deDgan Keputusan Walikota

, Pasal34

Kepada petugas pemungut diberikan uang perangsang
sebeser 50% dari realisasi penerimaan yalg disetorkan
ke Kas Daerab yang pembagiannya ditetapkan oleh
Kepala Daerah.

Pasal35

Qaaun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan
penempatannya dalam kmbaran Daerah Kota Banda
Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggdl r0 Jqli 2002

29 Rabiul Akhir 1423

WALIKOTA BANDA ACEH,

dto

ZULKARNAIN
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Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal l0 Juli 2002

29 Rabiul Akhir 1423

SEKRETARIS DAERAH KOTA
T}ANDA ACEH,

IDRUS HAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2OO2
NOMOR 18 SERI B NOMOR OI
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PENJELASAN

ATAS

QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 13 TAHUN 2OO2

TENTANG

PAJAK PARKIR

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Uldang-undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor lg Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentarg pajak Daerah sebagai
sala-h satu upaya unuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyit4
darr bertanggulg jawab, pembiayaan pemerintahan dan

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan
pemberian pelayanan kepada masyalakat serta peningkatan
pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan penyediaan sumber-
sumbet pendapatal asli daerah yang potensial, maka eanun tentang
Pajak Parkir adalah merupakan salah satu upaya peningkatan
penyediaan pembiayaan pembaugunan dan pertumbuhan
perekonomian Daerah, artara laiq dilakukan dengan peningkatan
kinerja pemungutan, penyempumaan dan penambahan jenis pajak,
sesuai yarrg ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun



1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000, kepada Daerah
diberikan keleluasaan untuk menggali sumber-sumber penerimaan
khususnya dari sektor pajak Daerah.

II. PENJETASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup Jelas

Pasal 2
Cuktrp Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
r Cukup Jelas

pasal 5
Cukup Jelas

Pasd 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas
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Pasal l0
CukLrp Jelas

Pasal l l
Cukup Jelas

Pasal 12
_. Cukup Jelas

Pasal l3
Cukup Jelas

I Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal l8
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20

._ 
Cukup Jelas

Pasal 21

-. Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas
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Pas^l 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup ft las

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
CukLrp Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 3 i
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
- Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas
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