
LEMBARAN
Nomor 20

DAERAH KOTA
TAHUN 2OO2

BANDA ACEII
Seri B Nomor 03

QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 15 TAHUN

Tf,NTANG

PAJAK HASIL USAHA SARANG BURUNG WALET

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAIIU WATA'ALA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Mcnimbang : a. bah\aa berdasarkan Peratirran Pemerintah Nomor 62
l'iihun 1998 tentang PeDyeralra[ Sebagian Urusan
Pemerintahan dibidang Kehutanan kepada Daerah,
Sarang Burung Walet tennasuk yang diserahkan
kepadl Dircrah/Kota:

b- bahua Rurung Walet yang bersarang di rurnah-
rumah penduduk. nraupun ballgunan lainnya
merupakan salah satu sunrber Peodapatan Asli
Daerah yang dapat diatur dan dipungut:

c. bahsa berdasarkan hal tersebut di atas perlu untuk
menetapkao pajak hasil usaha sarang burung walet
yang diatur dalam suatu Qanun;
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Mengingat : l. Undang-undang Darumt Nomor g Tahun 1956
tefiaru pembentukan Daerah Otonomi dan Kota-
kota Besar dalam LingkLrngao Daerah propinsi
Sumareta Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 59. Tambahan
l,ernbamn Negara Nomor 1092);

2. Undang-undang Nouor 17 Tahun 1997 tentans
Badan penyelesaiarl Sengketa pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40.
Tanrbahal Lembaran Negara Nomor 36g4):

l_ Unding-undang NoDlor 19 Tahun 1997 tentanlr
penagihan pajak dengan Surat paksa lLernbarai
Negara Republik hrdonesia Tahun 1997 Nonror 42-
Tambahan Lentbaralr Negara Nornor 36g6):

4 [Indiln!-urtd:tnS Nol)tor :J Tahun lggT lcntiul{
pe gclolntn Lingkungan Hidrrp (Lenrbamn Negara
Republik lrrdonesia Tahun 1997 Nomor 6g)l

5. Undang-undaDg Nomor 22 Tahur 1999 tentan!:
pcnt(rintahan Daerlh (Lenrharan Ncllar.a Reouhlii
lndonesii Trhun 1999 Nonror \00. Iu,nbuhru
|rnrharan Ncgara Nonror 3g_i9):

6_ Undang-undang Nonror j4 Talrun 2000 tenlang
I'erubahan Atas Undang_uidang Nonror lg Tahun
1997 tentang pajak Daerah dan Rerribusi Daerah
(l,ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
No ror 41. Tarlbahan Lernbamn Negara
Nonror j(r85):

7. t jndanq-undang Nontor l8 l-nhul 2001 tctrtang
Olononri Khusus Bagi propiusi Daerah Istimesi
Aceh Sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
(l_c$baran Negara Rcpublik Indoncsia Tahun 2001
Nonror I14. Tambahan Lcmbaran Negara
Nonror4l34);

8_ PcratumD pcnrerintah Nomor 6g Tahun 1999 tentaig
l'atil aam pelaksanaan lteran Sc a Masyarakai
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Dalam Penyelenggaraan Negara (Irmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
KeweDangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom (l€mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)i

l0- Peratura[ Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000
tentang PengelolaaD dalr Pertanggung jawaban
Keuangan Daerah (L,enrbaran Negara Republik
Indoresia Tabur 2000 Nomor 202. Tambahan
trmbaran Negara Nomor 4022);

ll. Peralumn PemerinLdr Nomor 108 Tahun 2000
tenlaDg Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala
Daerah (Lenrbamn Negara -Republik lndorresia
Tahun 2000 Nomor 209. Tambaian Lembaran
Negara Nomor 4027!

12- Peralumn Pemerintab Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembiniran dan Pengawasan atas Penyelenggaman
Perlrerintalr Daera.h (LenlbafaD Negara Republik
lndonesia Tahun 2001 Nonror 4. Tambahan
I-emboran Negara Nomor 4890);

13. l'craturan Pelnerirlalr Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Faiak DaeEh (l,embaEr Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nonor l[8. Tambahan Lembaran
Ncgara Nomor 4138|

14. Peratumn Daerah Kotarnadya Daerah Tilukar II
Barda Aceh Nomor 9 Tahun 1984 tentang Rercala
lnduk (Master Plan) Koknadya Da€.ah fingkat II
Banda Aceh Tahuo 1983-2004 (kurbaran Daerah
Tahun 1985 Nomor 3. Seri B. Nomor 2);
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Dengtn Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BANDA ACEII

MEMUTUSKAN 
I

Menetapkan: QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG
PAJAK SARANG BURUNG WALET.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalanr Qanun ilri yang dimaksud dengan :
L Kota adalah Kota Baflda Aceh.
2. Walikora adalah Walikota Banda Aceh.
f. Pcm€rintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda

Acelr.
4- Kepala Daerah adalah Walikota Banda Acelr
5. Dirras Pendapatai Daerah adalah Dinas Peudapatan

Daeralr Kota Balda Acf,h.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu

dibidalg perpajakan Daemh sesuai dengan pcrntumn
perundang-undangan yang berlaLu.

7. Uadan adalah suatu be uk badan usaha yang
meliputi- perseroan terbatas, lteNeroan komanditer.
perseroan lainnya, badan usaha milik negan atau
daerah dengan nama dan dalanr bcrtuk apapun.
p€rsekutuan, perkurnpulan. firma. kongsi, koperasi.

)dyasaD atau organisasi sejenis, lembaga dana
pensiun. bentuk usaha (etap serta bentuk badan
usaha laiNrva.
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8. Pajak Hasil Usaha Sarang Burung Wal€t yang
selanjutnya disehl Pajak adalah pungutan daerah
atas hasil usaha sarang burung &alel

9. Pengelola BuruDg walet adalah rangkaian
pembinaan habitat dal pengendalian populasi
burung walet di lubitat alami dart di luar
habitat alami.

10. Pengusahaan burung $alet adalah bentuk kegiatan
pengambilan saralg burung rtaler di luar
habirat alami.

ll. Habitat alami burung walet adalah lingkungan
tempat brrung walet [idup dall berkernbang
seca€ alami.

12. Burung walel adalah satwa liar lang termasuk
Collocalia, yaitu Collocalia Luchiaphaga. Collocalia
Maxin€. Colloaalia Esculenta dan Collocali Linchi.

13. Sardlrtg bwung walet adalah samng burung \ralet
yang diusahakan urfuk mendapat peDghasilan,
bersarang dirumah-rumah atau tmngunan-bangunan
laiDnya.

14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ),ang selanjutnya
disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh
Wajib Pajal( untuk rnelaporkan pengbitungan dan
pembayaran pajak yang terutang nrenurut pemtumn
peiildang-uMarg perpajakan daerah-

l5- Sural Setoran Pajali Daerah. ]ang selanjurnya
disirgkal SSPD adalah surat yang digunakan oleh
Wajib Pajak uDtuk rnelakukal pembayaran atau
pcnyetorzh pajak yang lerutaDg ke Kas Daerah arau
ke tempat lain yang dikrapkan oleh Kepala Daerah.

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah. yang selaniutnya
disingkat SKPD adalal surdt keputusan )ang
menentukan besamyajumlah pajak )Edg terutaflg.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar )'ang
selar)jutnya disingkat SKPDKB adalah surat
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1E.

keputusaD yang menentukan besamF jumlah pajak
yang terutang, jumtah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya
sanksi administmsi dan jurnlah I'ang rnasih hartrs
dibayar.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tanrbahal yang selanjutnya disingkat SKPDKBT
adalah surat keputusan yang menentukan tambahar
atasjumlah pajak yang telal diretapkan.
Surat Ketetapan Paiak Daerah Lebih Bayar yang
selaDjutrya disingkat SKPDLB adalah surat
keputusa yang meneltukan jumlah kelebihan
pembayamn pajak karena jumlah kredit pajak lebih
besar darj pajak yang terutang auu lidak seharusnya
rctutan8.
Surat Ketetapafl Pajak Daerah Nihil yang
selaniutnya disingkat SKPDN adalah surat
kepr4usafl yang menentukan jumlalt pajak yarg
lerulang sanla besarnya dengan jumlah kredit pajak-
ata pajak tidak terutang dar tidak ada kredit pajak.
Surlt 'fagilun Pajak Daerah yang selanjut[ya
disingkat STPD adalah surat untuk nrelakukan
ugihan paiak dar atau sanksi adnrinislmsi berupa
bunga dan atau denda.

tlAB lt
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

r

l9_

20.

21.

Pasal2

(l) Dengan Dama Pajak Hasil Usaha Samng Burung
walet dipun$t Pajak atas pengelolaan.
pengusahaan dan pengarnbilan Sarang Burung
Walet
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Obyek Pajak adalah kegiaran pengelolaan,
peogusahaan. peqambilan dan peman&atan
Sarang Bumng Walet.
Subyek Pajak adalah orang atau badan yang
mengelola- mengusahakan dan mengambil sarang
DUrulrS Walet.

BAB III
KETENTUAN PERTZINAN

Pasal i

(l) Setiap orang atau badan yang mengelola,
mengusahakan dan nelDanfaatkar saraig burung
walet lrarus mendapat izin dariKepala Daerah_

{2) Untuk mendapat izin dimalisud dalam ayar (l).
setiap oraru atau badan harus mengqiukan
pcnnohonan dengal) nrelarnpirkdr :
a. Proposal pengusahaal sarang burung walet;
b. Rekomendasi dari perangkat dae$h berdasarkan

bedta acara hasil pemerikaan rchlis dilokasi
pcngusahaan samrg burung walel:

c. Surat pernyataan bah$a pemohon akan
memperkerjakan masyarakat setempat yang
diketahui Kepala Desa atau Lurahl

d Surat pemyataan bahwa yang bersangkutan
dalam mengelola dan nrenguvhakan samng
bunrng walet mentaati persyaratan tehnis yang
ditetapkan oleh K€pala Daerah maupur oleh
Dinas Tehnis:

l.- Khusus pengelolaan dan pengusahaa.rr sarang
burung walet diluar habitat alami harus
dilengkapi lzin Garggual (HO) dan lzin
Mendirikan Bangunan (lMB).

(2)

(3)
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(3) Setiap orang atau badan yang secara sengaja alau
tidak sengaja rumah atau bangunan lainnya yang
ditempati atau dimiliki menjadi tempat bermukirn
burung waler. wajib melaporkan kepada Kepala
Daerah.

(4) lzin pengusahaan sarang burung walet berlaku
selanra I (saru) tahun dan dapat diperpanjalg
dcngan nrengajukan permolrcnan kepada Kepali
Daerah peftahurnJa.

Pasal 4

lzin usalra sebagaiuana dimaksud pada pasal j dapat
dirolali apabila rekomendasi/surat keterargan/izin
lainnln yang dikeluarkaD oleh Dinas/lnstansi tehnis
lainnya dirolak/tidat diperuhi.

Pasal 5
t

BAB IV
PENCAMI]ILAN SARANG litURUNG WALET

Pasal 6

(l) Untul nrcningkat produktif itas dan mcnjuga serra
ntclestarikan populasi burung waler.
pcngaubilan/peinaneuan samtg burung ualet
dilakukan dengan mernperhatikan hal-hal sebagai
herikut:
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a Masa panen dilaksanakao serelah anak butung
q,alet dapat terbang atau m€ninggalkan
sarangnla;

b- Sarang burung walet s€dang ridak berisi telur;
c- Dilakukal pada siang hari;
d- Tidak mergganggu burung qalet yang sedang

mengemm.
(2) Pelanggran sebagai dimaksud al.ar (1) dikenakan

denda 300 7o (tiga ratus persen) dari pajak dan
dicabut izin usahanya.

BAB V
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

rasal I

Dasar pe[genaan pajak adalah luas bangunantempat
yang disediakan lntuk burung walet dan atau saralrg
bwung walet s€rta hasil paneu sarang burung wal€t.

Pasal 8

(l) Besamya tarif pajak berdasarkan luas areal
ditetapkan- s€b€sar Rp.60.000,- (Enam puluh ribu
rupiah)/M' per tahull.

(2) Besarnya tarif berdasarkan hasil panen diretapkan
sebesar l0 % (sepuluh persen) dari nilai jual
samng burung walet-

(3) Nilai jual sebagaimana dirnaksud dalam ayat (2)
pasal ini ditetapkan berdasarkan harga pasar pada
saat panen,

253



BAB VI
}VILAYAII PEMUNGUTAN DAN CARA

PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal9 y

( I ) Pajak -\ ang terutang dipungut di Wilayah Daer.ah.
(2) B€sam)a pajak terutang dihitung berdasarkan Iuas

bangunan/tempat arau nilai jual sebagai mana
di$aksud dalan pasal 7.

BAB VII
MASA PAJAK SAAT PAJAK TERUTANG DAN
S{JRAT PEMI}ERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal l0

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya
dit€taplan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk -
nrenghilun-lr besarnya Pajak lerutaug.

Pasal I I

Tahuo Pajak adalah jangka lr,aktu yarg lamanya saru
tahun takrrim kecuali bila Wajib Pajak nrengguDakan
tahun buku ]ang tidak sanra deirgan tahutr takwim.

. 
Pasal 12

Pajak rcrulang dalam masa pajak krjadi pada saar
pengclolaan- pengusalaan. pengambilan dan
pemanfaatal Saralg Burung Walet.
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(1)
(2)

(3)

Pasal li

Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus
diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta
ditandatangani oleh Wajib Pajak arau Kuasanya
Bentuk, isi dan tata cara pengisian SpTpD
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN

PENETAPAN PAJAK

Pasal 14

(l) Berdasarkao SPTPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (l) Kepala Daerah menetapkan pajak
terutaDg detrgan menerbitkan SKPD

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) tidak atau kumng dibayar setelalr lewat waktu
paling lanra 30 (tiga puluh) hari sejak SKpD
diterima. dikenakan sanksi adnrinistrasi berupa
bunga sebesar 2 Yo (dua persen) sebulan dan
ditagih dengan menerbitkan STPD.

pasal 15

(l) Wajib paiak yang membayar sendiri- SpTpD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal l3 ayat (l)
digunakan utrtuk nrenglritung- nlemperhitungkal
dan menetapkau paja\ sendiri yang terutang.

(2) Dalam jangka waktu 5 (linra) tahun sesudah saat
terutangnya pajak. Kepala Daerah dapat
menerbitkan:



A SKPDKB;
b. SKFDKBT;
c- SKPDN,

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

keterangan lain pajak yang terulang tidak atau
kurang dibayar, dikenakan sarksi admi[istrasi
berupa bunga sebesar 27o (dua persen) sebulan
dihitung dari paiak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk janglia waktu paliog lama 24 (dua
pulrrh ernpat) bulan dihitung sejak saat
terutaDgn)" pajak.

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam
iaugka waktu yang ditentukan dan telah dilegur
secara tertulis. dikenakan sanksi adrninistrasi
berupa bunga sebesar 27o (dua persen) sebulan
dihitung dari pajak yang kuraDg atau terlambat
dibayar untukjangka waktu paling lama 24 (dua
pulub empat) bulan dihitung sejak saat
terulangnya pajak.

c- Apabila kewajiban melgisi SPTPD tidak
dipenuhi. pajak yang terutang dihitung secara
jabatan. dan dikemkan sanksi adnrilistrasi
berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima
pcrsen) dari pokok pajak ditambah sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 27o (dua
pcrsen) sebulal dihilung dari pajak yalg kurang
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung seiak saat terutangnya Pajak.

t4) SKPDKBT sebagaimarra dimaksud pada ayar (2)
hurul'b diterbitkan apabila ditemukan data baru
atau data yang semula belum terungkap yang
urenyebabkan penalnbahan jumlah Pajak yang
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rerulang, akall dik€nakan sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen)
dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang
terutang sama ltes.amya dengan jumlah kredit pajak
atau pajak tidak terurang dafl tidak ada kedit
pajak.

(6) Apabila kervajiban membayar pajak terurang dalanr
SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud
pada ayat {2) hunrf a dau b tidak atau tidak
sepenuhrya dibalar dalam jangka \ aktu yang telah
ditenruka[. ditagih dengau lrenerbitkan STPD
ditambah dengal sanksi adrninistrasi berupa bunga
27o (dua pemen) sebulan.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYAIIAN

( l )

(2)

Pasal l6

Penrbayaran pajak dilakukan di Kas Daemi arau
tenrpal lain yang ditunjuk oleh Kepala Daeralr
sesuai waktu yarg ditentukan dalam SPTPD,
SKPD. SKPDKB. SKPDKBT dan STPD-
Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain
yang ditunjuk, hasil penerinraan pajak harus disclor
ke Kas Daemlr selambaFlambatrya I x 24 jam atau
dalan waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerall
Penrbayaran pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) dan ayat (2) dilakukan dengan
rurcnggulakan SSPD.

( j )
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Pasal 17

(l) Pembayardn pajak harus
luDas.

(2) Kepala Daerah dapat
kepada wajib pajak
terutalg dalam kurull

dilakukan sekaligus atau

memberikan persetujuan
untuk mengangsur pajak

waktu tertentu, setelah
memenuhi persyatrlan yang ditentukan.

(3) Angsuran pembayamn pajak sebagaimana
drmalisud pada ayar (2), harus dilakukan secara
temtul dan berturut-turut dengan dikenakan bunga
sebesar 2 9/o (dua persen) sebulan dari jurnlah pajak
yaug belufu atau ku.ang diba)ar.

(4) K€pala Daerah dapat membelikan perselujuan
kepada Wa-iib Pajak untuk menutlda pembayara
pajak sampai batas waktu yang ditettukan setelah
nrcnreDuhi persyama[ yang ditentukan deDgan
dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari
jumlah pajak yang beluu atau kurang dibayar-

(5) PeNyaratan untuk dapat [reDgangsur dan nrenunda
pcmbayaran seia tata cara pembayaran angsuran
dan pelundaan sebagaimana dinraksud pada ayat
(2) dan ayat (4). ditelapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

(l) Sctiap pqlbaya..rn sebagainuna dimaksud dalanr
l)asal 17 diberikan tartda bukli penrbayaran dan
dicatat dalam buku penerinraan.

(2) Bentulq jenis, isi, ukuran rarda bukti pembayaran
dau buku porerinraal pajak sebagaimana dimaksud a
padl ayat (l), ditetapkar oleh Kepala Daerah-
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BIB X
TATA CARA PENAGIIIAN PAJAK

Pasal 19

{ l) Surat Teguran atau Sulat PedngEBrr alau surat lain
' 

nunn ,.i*it sebsgai au'al tindakan pelaksanaan

penigihan pajak diteluarkan 7 (tujuh) hari sejak

melunasi Pajak Yang terutaflg'
(3) Surat teguran. surat peringatan atau surat lain yang

sejenis sebagaimana dimalis:ud pada ayat (l)

dikeluarkan oleh P€jabat.

Pasal 20

(l) Apabila jumlah pajali masih haJus dibayar ridak
' ' diiunasi 

- 
dalam jangka \dilu s€bagaimana

ditentukan dalam suftlt teglnin atau surat

Deringatan atau surat lain yang sejenis' jumlah

pojuk y*g harus dibayar ditagih dengan surat

sejenis dikeluarkan.

Pasol 2 |

Apabila pajak yang hanrs diboyar tidak dilunasi dalam

jongtu *utru' 2 x 24 jafi sesudah ranggal
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pemberitahuan suat paks4 pejabat segera menerbitkan
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 22

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum ''
juga melunasi utang pajaknya. setelah lewat l0
(sepuluh) lrari sejak tanggal pelaksanaan Surat :r
Perintah Melaksanaka-u Penyitaan. Pejabat
mengaiukan permintaaD peuetapan tanggal pelelangan
kepada Kantor Lela[g Negara.

pasal2S

Setelah Kantor l,elang Negara nrenetapkan hari.
tangEal. jam dan tempal pelaksanaan lelang. Juru Sita
Nemberitahukan dengan segera secara tertulis kepada
wajib pajak-

Pasal24

Bentut- jenis dan isi fonnulir yang dipergunakan untuk
pelaksanaan permgihaD pajak daerah ditetapkaD oleh
Kepala Drcrah.

. 
I}AB XI

PENGURANGAN, KEIIINGANAN DAN
PEMBEBASAN PA.'AK

I'asal 25

(l) Kepala Daerah berdasarkan pernrolronal wajib
pajak dapat memberikan per4urdngan. keringanan
dan pcrubcbasan pajak.
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{2) Tata cara pernberial pengurangan, kednganan dan
pembebasan pajak sebagaimana dinaksud pada
ayar ( I ), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,

PENGURANGAN KETETAPAN, DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN

SANKSI ADMTNISTRASI

Pasal 26

(l) Kepala Daerah karena jabatan atau. alas
pwmohonan wajib pajak dapat :
a- Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau

SKPDKBT arau STPD yang dalah
penerbitannya terdapat kesalahan tulis.
kesalahan bitung. dan atau kekelinan dalam
penerapan peratwEn perundang-undangal
perpajakan daerafi;

b. Membatalkan atau melgurangkan ket€tapan
pajak yang tidak bena4

c. Mengwangkan atau m€nghapuskan sqksi
admilistrasi berupa bunga. deuda dan kenaikan
pajak yang terutang dalaor hal sanksi tesebut
dikenakan karera kekhilafan wajib pajak alau
bukatr karena kesaiahannya.

(2) Permohonan pembetulan, petnbatalan,
F:ngurangan ketctapaD dalr penghapusan alau
pengumngan saDksi administrasi atas SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) hafls disampaikan secara
tertulis olelr wajib pajak kepada Kepala Daer-ah,
atau pejabat selambat-lambatrrya 30 (riga puluh)
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(3)

(4)

hari sejak tanggal direrima SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan
yarg Jelas.
Kepala Daerah atau pejabat paling tama 3 (tiga)
bulan sejak surat p€nnohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diterima- sudah lurus
memberikan keputusan.
Apabila setelah lewat waktu 3 (tig) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala
Daerah atau pejabat tidak nremberikan keputusan,
pennohonan pembetulan. pemttatalan.
pengumngal ketetapau dar penghapusan atau
pengumngan sanksi administrasi dianggap
dikabulkan.

BAB XIII
KEBf,RATAN DAN BANDING

Pasal2T

Wajib paiak dapat mengajukan kebemtaD hanya
kepada Kepala Daerah atau p€jabat atas suatu :
a. SKPD;
b. SKPDKBi
c. SKIIDKBT;
d. SKPDLB:
r:. SKPDN;
f.-Pemotongan atau pemungutan oleh pihak

ketiga berdasarkan peratuEn perundang-
uldangan perpajakan yang berlaku.

Penrrohonan keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) harus disampaikan secara tenulis
dalam bahasa Indoresia paling lanra 3 (tiga) bulan
sejak tanggal SKPD. SKPDKB, SKPDKBT,

( l )

l6l

(2)



SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh r+ajib pajak,
atau tanggal pemololgar/pemungutan oleh pihak
ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) dengan
alasan )€rgjelas. kecuali apabila wajib pajak dapat
menunjuRan bahwa jangka waktu ilu tidak dapar
dipenuhi karena keadaal diluar kekuasaannya.

(3) Kepala DaeEh atau pejabat dalatr jangka waktu
paliog lama 12 (dua belas) bulan seiak targgal
surat permohonan keberatan sebagaimana
dirnaksud pada ayat (2) diterima- sudah
memberikan keputusan,

(4) Apabila serelah leuat waktu 12 (dua belas) bulan
sebagaimana dimalizud pada ayat (3) Kepala
Daemh atau Pejabat lidak nrenrberikan keputusan.
pemroholtur keberalan dialggap dikabulkan.

(5) Pengajuan kebemtar sebagaimana dimaksud pada
alat (l) tidak menunda kewajiban membayar
oaiak-

Pasal 28

Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada
Badan Penl-elesaian Sengketa Pajak dalam jargka
waktu 3 (liga) bulan setelah diterimanya keputr.rsau
keberatan.
Porgajuan banding sebagaimana dimaksud pada
a),a1 (l) tidak menunda kewajiban merubayar
paiak.

Pasal 29

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 atau banding sebagaimana dimaksud
dala[r Pasal 28 dikabulkan sebagian atau seluruhnya.
kelel)ilun pembayaian pajak dikembalikan dengan

( l )

(2)
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( l )

(6) Apabila p€ngembalian kelebihan pembaya.ar
pajak dilahrkan setelah lewar waktu 2 (dua) bulan
sejal direrbitkannya SKPDLB. Kepala Daerah atau
Pejabat memberikan imbalan bunga sebesu 2yo
(dua persen) sebulan atas keterlahbatan
pembayaran kelebihan pajak.

Fasal 3l

Apabila kelcbihan penrbayaran pajak dipefiitungkan
dengan utang pajak lain sebagaimana dimaksud dalarn
pasai i0 a] at (4)- pembayarannya dilakukan densan
cara pcn)rndilhbukuan dan bukti pemindahbrrkuan iiua
berlaku sehagai bukti pembayaran.

BAB XV
KEDALUWARSA

Pasal32

tlak untuk rnelakukan penagihan pajak.
kedalu\\arsa setelah melarnpaui jangka waktu 5
(linra) tahun terhitung sejak saat lerurangnya pajak.
kecuali apabila wajib paja-k melakukan rindak
pidana di bidang perpajakan Daerah.
Kedalun'arsa penagiha0 pajak sebagaimana
dinnksud pada ayar (l) terrarlggxh apahila :
a. Diterbitkal sural tegumo dalr sumt paksa atau :
b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib p4iak

baik langsung rlaupun tidak langsung.

(2)



BAB XVI
KETENTUAN PTDANA

Pasal33

denda paliru ban).ali 2 (dua) kali junlah pajak
\ang terutaDg

(2) Wajib pajak yang dengan sengaja ridak

l,asal 34

Tindak pidana sebagairDana dimaksud dalanr pasal 30
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BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal35

(l) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkurrgan Peme ntah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai Perryidik uutuk melakukan
penlidikan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah sebagaimana dimaksud dalan Undang-
urdan!: Nomor 8 tahun l98l tentang Htrkum
Ac.lra PidaDa.

(2) Wc\enang perryidik scbagaiNana dinnksud pada
ayat (l ) adalah :
a. I4ene ura. nrencali. nren,qumpulkan. dan

meneliti keterangan atan laporan berkenaan
delgan tindak pidana di bidang per-paiakau
dac'rah agar kelerangan atau laporar tcIsebut
merr jadi lengkap dan _iclas.

h. tr'lcnclili. mencari. dan reruumpulkan
ketemngan nlengcnai orug pribadi atau badan
tcnto g kebenaEn garbuataD yang dilakukan
sehubungan dergan tindak pidana perpajakan
daerah tersebut.

c- l\,lcminta keterangan dan hahan bukti dari orang
pdbldi atau badan sehubungan dengnn tindak
pidana di hidang pclp:iakan dacrah.

d.l\,lemeriksa buku-buku. catatan-cir1ltan ddn
dokunren-doktrnrcn lair trcrkcnaan dcngan
tindak pidana di bidang perpaiakan daerah.

c. h4clakukan pelggelcdalran untuk mendrpatkan
bahan bukti pernbukuan. pcncatalan. dan
dokurnen-doku[ren lain. sena melakukan
pcnyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
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f- Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas pen).idikan rindak pidana di
bidang pelpajakan daecah.

g. Menyuruh berhenti. melarang seseorang
nreninggalkan ruangaD afau tempat pada saat
pemeriksaar sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan atau dokunrel
yarrg dibarva sebagaimana dimaksud pada
hurufe-

h. tr,lenrotlct seseorane )aDg berkaital derrgan
tirdak pidana per'-pajakat dacrah

i. I4cnranggil olanq untuk didelgar
kcterangalnla dan diperiksa sebagai tetsangka
atau saksi.

j. Ivlcnghertikan penyidikirn-
k. h4elakLrkan tindakan lain yarg perlu untuk

kclarrcaran pen;:idikan tindak pidana di bidang
pcrpajakarr dacrah me urul hukum yang dapat
dipertanggung jarvabkan.

(3) l'trrlidikall scbagaiDrara dinuksud pada ayat (l)
menrbc tahukan dinrulainya penyidikan dan
mcn)anrpaikan hasil penyidikarnya kepada
Itrnuntut LJmrDr. scsuiti dcng0n ketentuatr yang
diatur dalant Undang-uudang Nonror 8 ' lahun 198 |
t|:nl ng llukum Acard Pidona.

BAII XVIII
KETENTUAN PENUTTJP

Pasal i6

llal-hal l,rurg bclunr diatur dalarn Qanun ini. sepaniang
mengcnai pclaksanaannya akan diatur lebih la|riut
dengan KeputusaD Waliko1a.
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Pasal37

Kepada Petngas fiskus diberikan uaflg perangsang sebesar
5oZ dari realisrsi penerimaan yang disetorkan ke Kas
Daerah. yang pe $rgiannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal3S

Qanun ini mulai berlaku pada ta ggal diundanglin-

Agar s paya seliap orang meogetatuinya. memedntahkan
pengundangin Qanun ini deflgal peneopatannya dalaD
Lerrbarn[ Daerah Kota Ba da Aceh-

Ditetapken di Banda Acch
pada tanggal l0 , Juli 2002

29 Rabir Aktir 1423

WALIKOTA BANDA ACEH,

dto

ZULKARNATN
Diundrngkrn di Brnda Acch
pada tanggal l0 Jrli 2002

29 Rabiul Akhir 1423

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEI{,

dto

IDRUS HAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2OO2
NOMOR 20 SDTiI B NOMOR 03

UM
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PENJELASAN

ATAS

QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 15 TAHUN 2OO2

TENTANG

PAJAK HASIL USAHA S.{MNG BURUNG WALf,T

I. PENJELASAN TiMUM

Dengan diretaokannr:
2000 rentang perubahnn atas Llr
rentang pajak Dacrah dan
Itenrerinlah Nonror 6J 'fahun l
salab sotu upaya untuk nle\r.u

Jrclaksanaaur pcmbangunan dan

rcrlu pctDungutan. penyeDtputDaan
ni yang dilcgirskan dahur Undalc_
nhng lrai:rk Dacrah dan Rctribrisi
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Daenh sebagaimaDa telah tliubah dengan Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000 serta diberikan keleluasaan bagi Daerah ulltuk menggali

. sumber-sumber pene.imaan khususnya dari sektor Pajak Daerah.

, II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup.lelas 

t
Pasal 3

CukuP .lelas

Pasal 4
CukuP Jelas

Pasal 5
CukuP.lelas

Pasal 6
CtikuP.lelas

Pasal 7
Cukr.rP Jclas

Pasal 8
Cukr'tPJelas

' Pasal 9
CukuP Jelas

Pasal I0
CukuP.lelas
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Pasal 1l
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal l4
Cukup .lelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

I'asal l7
Cukup Jelas

Pasal l8
Cukup.lelas

I'asal l9
('ul(up.lc!as

I'tsal 20
Cukup.lelas

Pasal 21
Cukup Jclas

Pasal 22
Cukup Jelas
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Plsai, 23
Cukup Jelas

P^sal U
i Cukup.lelas

I Pu*l zs
LUKUp ielas

I'asal 26
Cukup .lelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup -lelas

I'asal 30
Cukup Jelas

Pasal 3l
Cukup Jelas

I'asal i2
Cukup Jelas

- Pasal illi

- 
Cukup Jelas

Pasal i4
Cukup Jelas

273



rasal i)
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jclas

Pasrl i8
Cukup Jelas
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