
LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAXRA.H TI{. tr BANDA ACEII

AAHIJN : 1999

NOMOR : 6 SEFI:  A NOMOR: 4

PERATUflAN DAEFAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDA ACEH

NOMOR :6 TAHUN'1998

TENTANG

PAJAK PENEBANGAN JALAN

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDA ACEH

Menjmbang : a bahwa dengan ditetapkannya / Undang-undang
Nomor '18 Tahun 1997, lentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat ll Banda Aceh Nomor I Tahun
1993 tentang Paiak Penerangan Jalan perlu
disesuaikan ;

b.  bahwa untuk melaksanakan penyesuaian
sebagaimana dimaksud huruf a perlu mengatur
kemball Paiak Penerangan Jalan yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah ;
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Mengingat :

2.

3

6.

7

l Undang-undang Nomor 8 (Drt)  tahun 1956
lehtang pembentukan Daerah Otonom dan Kota,
kota Besar dalam l ingkungan Daerah Propinsi
Sumatera ulara Yo. Peraturan Pemerintah No 5 /
1983 Tenlang Perubahan Batas Wi layah
Kotamadya Daerah Tingkat ll Banda Aceh :

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1974 Nomor 38. tambahan
Lembaran Negara Nomor 3037) ;

Undang-undang Nomor'17 Tahun 1997 tentang
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembafan
Negara Tahun 1997 Nomor 40 tambahan
Lembaran Negara Nomor 3684) ;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (tembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 4 '1,  tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685) ;

Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tenlang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 42, tambahan
Lembaran Negara Numor 3686) i

Peraturan Pemerintah r{omor 19 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara
Nomor 3691) ;

Peraluran Pemerintah Nomor 64 Tahun 1998
tenlang perubahan alas Peraluran Pemerintah
Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 111) ;

f
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8.

10

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84Tahun
1993 tentang Bentuk PeratL[an Daerah dan
Peraturan Daerah Perubahan :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170
TahLrn 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungu'tan
Pajak Daerah ;

Kepulusan Menten Dalam Negeri Nomor 171 Tahun
1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan
Tentang Palak Daerah dan Retribusi Daerah I

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172
Tahun 1997 tentang Kreteria Wajib Pajak yang
Wajib Menyelenggarakan PembukLran dan Tala
Cara Pembukuan :

t l

12- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173
Tahun 1997 lentang tala cara Pemeriksaan di
bidang Pajak Daerah ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakrlan Rakyat Daerah
Kotamadya DaerahTingkat ll Banda Aceh

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAEHAH
TINGKAT I I  BANDA ACEH TENTANG PAJAK
PENERANGAN JALAN,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat
Banda Aceh
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o.

c

d.

Pemerinlah Daerah adalah Pemerintah Kotamadva
Daerah Tingkal ll Banda Aceh

Kepala Daerah adalah Wdikotamadya Kepala Daerah
Tingkat ll Banda Aceh.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu
dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan Listrik Negarayang selanjutnya disingkai
PLN adalah Perusahaan Listrik Negara

Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebul
Pajak adalah Pungutan Daerah atas Penggunaan
Tenaga Lislrik

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

SuratSetoran P4ak Daerah yang selantutnya disingkat
SSPD, adalah sural yang digunakan oleh wajib pajak
untuk melakukan pembayaran atau penyeloran paiak
yang terulang ke Kas Daerah alau ketempal lain yang
lelah ditetaDkan oleh KeDala Daerah.

Surat Ketetapan Paiak Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD, adalah Surat Keputusan yang
menenlukan besarnya jumlah pajak terutang.

Sural Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Sural
Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak
yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
adminislrasi dan jumlah yang rnasih harus dibayar.

I .

h.

L

F
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l(. Surat Ke'telapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBI
adalah Surat Keputusan yang menenlukan
'tambahan atas jumlah paiak yang ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya dis ingkat SKPDLB, adalah Surat
Keputusan yang menen'tukan jumlah kelebihan
pembayaran p4ak karena jumlah kredit pajak lebih
besar dari pajak ierulang atau tidak seharusnya
Ierulang,

Surat Kelelapan Pajak Daerah Nihil yang kemudian
disingkat SKPDN, adalah Surat Keputusan yang
menenlukan jumlah pajak yang lerulang sama
b€sarnya dengan kredit pajak, aiau pajak tldak
lerutahg dan lidak ada kredil pajak.

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

BAB II
NAMA, OBJEK DAt' SUBJEK PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama Paiak Penerangan Jaian dipungul
p4ak alas setiap Penggunaan Tenaga Listrik.

(2) Obiek Pajak adalah setiap Penggunaan Tenaga Listrik.
(3) Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayai (1)

adalah tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun
bukan PLN.
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Pasal 3

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

a. Penggunaan Tenaga Listrik oleh lnstansj pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah

b. Penggunaan Tenaga listrik pada tempat-tempat yang
digunakah oleh kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing
dan Lembaga-lembaga Internasional dengan azas
iimbalbalik sebagairnana berlaku unluk pajak negara.

c. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari bukan
PLN dengan kapasi tas ter tentu yang t idak
memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

d. PenggLrnaan Tehaga Listrik yang khusus digunakan
untuk lempat ibadah.

Pasal 4

(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan tenaga listrik

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi alau badan yang
menjadi pelanggan l istr ik dan atau penggunaan
tenaga listrik.

BAB III
DASAF PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

PaSal 5

Dasar pengenaan pajak adalah nilaijual tenaga listrik

Nilai jual teraga listrik sebagajmana dimaksud pada
ayal ('l ) ditetapkan :

(1)

(21
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a. Dalam hal tenaga l istr ik berasal dari PLN dan
bukan PLN dengan pembayaran, ni lai jualtenaga
lislrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan
listr ik / rekening l lstr ik

b Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN
dengan t idak dipungut bayaran, ni lai jual tenaga
listrik dihitung berdasatkan kapasitas tersedia dan
penggunaan listrik serta harga saluan listrik yang
berlaku di daerah

(3) Harga satuan l istr ik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Kepala Daerah
dengan berpedoman hargasatuan listnk yang berlakLl
UntuK PLN

Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :

a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN
tlukan untuk industri  sebesar 9 % (persen).

b. Penggunaah tenaga l istr ik yang berasal dari PLN,
untuk industri sebesar 3 % (persen).

c. Penggunaan tenaga lislrik yang berasal dari bukan
PLN, bukan untuk indislri sebesar I % {p€rsen)

d. Penggunaan t€naga listrjk yang berasal dari bukan
PLN, untuk industri sebesar 3 70 (persen).
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BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

pasal 7

(1) Pajak yang terutang dipungut diwitayah daerah
(2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara

mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam
pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana
dimaksud dalam pasat 5.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT

PEMBERITAHUAN PAJAK DAEFAH

Pasal 5

Masa Pajak adalah masa waklu tertentu yang lamanya
1 (satu) bulan takwin.

Pasal I

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saai
Penggunaan tenaga listril.

pasat 1O

(1) Setiap wajib pajak, w4ib yang menggunakan ienaga
lislrik bukan PLN wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (t) harus diisi
dengan jelas, benar dan lengkap

(3) Untuk pelanggan listrik PLN, daltar rekening listrik
yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPTPD.
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(4) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat ( l ) ,  harus
disampaikan kepada Kepala Daerah selambal-
lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya
masa pqaK

(5) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan
oleh Kepala Daerah

BAB VI
TATA CARA PEFHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal  1t

(1) Berdasarkan SPTPD sebaaimana dimaksud dalam
pasal 11 ayat (1) Kepala Daerah menetapkan pajak
terutang dengan menerbitkan SKPD.

(2) Apabila pemungutan pajak bekerja sama dengan
PLN, rekening listrik dipersamakai dengan SKPD

(3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak atau kurahg dibayar setelah lewat waktl paling
lama 30 (t iga puluh) hari sejak SKPD diterima,
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua
persen) sebulan ditagih dengan menerbi&an STPD.

Pasal l2

(1) W4ib pajak membayar sendiri SPTPD sebagajmana
dimaksud dalam pasal 10 ayal (1) digunakan untuk
menghitung, memperhitungkan dan r relapkan
p4ak sendiri yang terutang.

(2) Dalam jangka waktu 5 ( l ima) tahun sesudah
saat teruiangnya pajak Kepala Daerah dapat
menerbitkah:
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A SKPDKB ;
b. SKPDKBT ;
C. SKPDN;

(3) SKPDKB sebagaimana drmaksud pada ayat (2) hurul
a diterbitkan :

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

c. Apabila diwajibkan mengisi SpTpD tidak dipenuhi,
pajak yang terutang dihituhg secara jabatan, dan
dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
hurul b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau
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(5)

(6)

dda yang semula belum ietungkap yang rnenyebabkan
penambahan jumlah pajak yang'terutang, akan
dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesEr
1 oo % dari iumlah kekurangan paiak tersebut.

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul
c diterbitkan apabila jurnlah pajak yang terutang sama
besarnya denganlumlah kredlt Pajak atau paiak tidak
terutang dan lidak ada kredit pajak

Apabila kewajiban membayar paiak tenitang dalam
SKPDKB dan SKPDKBT sebagalmana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau l idak
sepenuhnya dibayar dalam jangka waKu yang telah
ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD
ditambah dengah sanksi administrasi beruPa bunga
2 7o (dua persen) sebulan.

Penambahan jumlah pajak yang terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan
apablla wajib pajak melaPorkan diri sebelum dilakukar
tindakan pemeriksaan.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

(71

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daetah atau
ternpat lain yang ditunjuk oleh Kepala Da€rah sesuai
waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD'
SKPDKB, SKPDKBI dan STPD.

(2) Apabila pembayaran p4ak dilakukan di lempat lain
yang ditunjuk hasil Penerimaai p4ak harus disetor
ke Kas Daerah setambat-latnbdnya 1 x 24 iam alau
dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
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( r )

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

Pasal 14

Pembayaran pajak harus di lakukan sekaligus atau
lunas

Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan
kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang
dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukah

Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
pada ayal (2) harus di lakukan secara teralur dan
berturufturut dengan dikenakan 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
pajak sampai batas wakiu yang ditentukan, setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan
dikenakan h|jnga 2 y6 (dua pesen) sebulan dari
jumlah pajak yahg belum atau kurang dibayar

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda
pembayaran seda tata cara pembayaran angsuran
dan penundaan sebagaimana dimasud pada ayat (2)
dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah

(2)

(4)

(5)

Pasal 15

(1) Setiap pernbayaran pajak sebagaimana dimaksud
dalam pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran
dan dicatat dalam buku Denerimaan.
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\2)

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan
buku pener imaan pajak sebagalmana dimaksud
pada ayat (1) djtetapkan oleh Kepala Daerah

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

{1)

Pasal  l6

Surat legurah atau surat peringatan atau surat lajn
yang sejenis sebagai awal t indakan pelaksanaan
penagihan pajak drkeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat
jaluh tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) harisetelah tanggal surat
teguran atau surat peringatan atau surat lajn yang
sejenis dikeluarkan, wajib pajak harus melunasipajai
yang terutang

(3) Surat legLrran, surat peringatan atau surat lajn vano
sejenis sebagaimaha ct i .nahsud paOa ayai  i t j
dikeluarkan oleh peiabat

(1)

Pasal 17

Apabila jumlah pajak yang masjh harus dibayar tidak
diluhasi dalam jangka waktu sebagajmana ditentukan
dalam sural teguran alau surat perjngatan atau surat
lain yang sejenis dikeluarkan, jumlah pa.jak yaig
harus dibayar ditagih dengan surat pal(sa.

Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat
21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran
alau sural peringatan atau surat lain yang sejenis
dikeluarkan.
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Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasl dalam
jangka waklu 2 x 24jam sesudah tanggal pemberitahuan
surat paksa, pelabat segera menerltitkan surat perintah
melaksanakan Penyitaan

Pasal 19

kepada Kantor Lelang Negata.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetaPkan hari, tanggal,
jam dan tempat pelaksanaan le lang, juru s i ta
memberitahukan dengan segera secata tertulis kepada
w4ib p4ak.

Pasal 2l

Bentuk, jenis. dan isi formulir yang dipergunakan untuk
pelaksanaan Penagihan pajak daerah ditetapkan oleh
Kepala Oaerah.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEIIIBEBASAN PAJAK

Pasal 22

(l ) Kepala Daerah berdasarkan Permohonan wajib p4ak
' dabat memberikan penguangan, keringanan dan

pembebdan Paiak.
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(2J 'fata ca'a pemberian pengurangan, keringanan dan
pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada
ayal { l l  dtetapkan oieh Kepala Daerah

tsAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Kepala Daerah karenajabatan atau atas permohonan
wajib pajak dapat :

a Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT
atau STPD yang dalam penerbitannya lerdapat
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau
kekel i ruan dalam penerapan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah

b. Menbatalkan atau mengurangkan ketelapan
pajak yang tidak benar

c.  Mengurangkan alau menghapuskan sanksl
administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan
pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kekhilapan waiib paiak atau
bukan karena kesalahannya.

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan
ketelapan dan penghapusan atau pengurangan
sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan secara tertulis oleh wajib p4ak kepada
Kepala Daerah, atau pejabat selambat-lambatnya 30

(1)

12)
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(3)

(4)

{ t iqa puluh) har i  sejak tanggal  d i ler ima SKPD'
SXpOr<9, SKPOfgT, atau STPD dengan memberikan
alasan yang Jeras.

Kepala Daerah atau Pejabal paling lama 3 (tiga) bulan
seiak surat permohonan sebagaimana dirnaksud pada

ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan

ADabila setelah lerrrat waktu 3 (tiga) bulan sebagamana
dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah dzu Peiabal irdak
memberikan keputusan' permohonan Pembetulan'
pernbatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan
atau pengurangan sanksi administrasi dianggap
dikabulkan.

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

(1) Wajib pajak dapat mengajukan kebelatan hanya

keDada Kepala Daerah atau pejabat atas sesuatu

SKPD ;
SKPDKB ;
SKPDKBT ;
SKPDLB ;
SKPDN.

o.

A

e,
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(3) Kepata Daerah atau pejabat dalam iangka waktLl
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat
permohonan keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah
atau peiabat t idak memberikan keputusan,
permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) iidak menunda kewajiban membayar Pajak

Pasal 25

(1) Wajib pajak dapat mengajukan bandrng kepada
badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka

wakiu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya kePutusan
keberatan.

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)l idak menunda kewajiban membayar Palal(

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 bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
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BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

(1) Waj ib pajak dapa: mengajukan permohonan
pengambilan keleb;han pembayarah paiak pada
Kepala Daerah atau peiabat :

Nama dan alamat wajib pajak ;
Masa paiak ;
Besarnya kelebihan pembayaran pajak
Alasan yang jelas ;

Kepala Daerah atau pelabal dalam jangka waktu
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memberikan keputusan i

Apabila jangka waKu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilampaui Kepala Daerah alau pejabat tidak
memberikan kepulusan, permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan
dan SKPDLB harus dilerbitkan dalam waktu paling
lama 1 (satu) bulan ;

Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya,
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
pada ayal  (2)  langsung diPerhi tungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud ;

Pengembalian kelebihan pembayaran p4ak dilakukan
dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat
Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) :

b.

d.

(2)

(3)

(4)

(s)
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(6) Apabita pengembatian
ditakukan setelah lew
diterbitkannya SKpDLt
memberikan imbalar
persen) sebulah atas
k€leblhan pajak.

pasal 28

BAB XIII
KADALUWABSA

pasal 29

n, 5fii?'"ilTr" #i ?3,1"7""5;10;;,;"1,' " " "
a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau ;
' Affi i,"ff *:il,llT,Ti,lffi ;",0 0","* o"*
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BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

{1) Waj ib pajak yang karena keatpaannya t idak

Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal30 tidak
dituntutsetelah melampauijangkawaktu 10 (sepuluh) tahun
sejak saat tenrtengnya pajak atau berakhimya masa pajak.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 32
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(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)adalah I

a. menerima, mencari, mengumpUlkan, dan menelit i
kelerangan atau laporan berkenaan dengan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar
keterangan alau laporan tersebut menjadi lengkap
dan jelas i

b. lvleneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenai orahg pribadi atau badan tenlang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut ;

c Meminta keterangan dan bahah bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah ;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan
dokumeh-dokumen la in berkehaan dengan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukt i  pembukuan, pencatatan dan
dokumen-dokumen la in serta melakukan
penyitaan lerhadap bahan bukti tersebut ;

L Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang perp4akan daerah i

g. Menyuruh berhenli, melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan
tindak pidana perpajakan daerah :
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i  memangg,J orang untuk didengar keterangannya
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi :

j  Menghentikan penyidikan I
k I \ ,4elakukan t indakan la in yahg per lu untuk

kelancaran penyidikah i indak pidana di bidang
perpajakan daerah menurul hukum yang dapat
dipertan ggungjawabkan

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberi tahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil  penyidikan kepada Penuntut
Umum, sesuai dengan ketentuan yang dialur dalam
Undang-Undang No. I Tahun 1981 tentang HLtkum
Acara Pidana

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan o,eh Kepala
Daerah

Pasal 34

Kepada pelugas f iskus diber ikan uang perangsang
sebesar 5 "; (r ima persen) dari real isasi penerimaa.r yang
disetor ke Kas Daerah, yang pembagiannya di letapkan
oleh Kepala Daerah.

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat ll Banda Aceh No I
Tahun 1993 Tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat ll Banda Aceh No 6
Tahun 1994 Ser i  A No. 1 Tanggal  13 Juni  1994)
dinyatakan t idak berlaku lagi
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Pasal 36

Peraturan Daerah in i  mulai  ber laku pada tanggal
diundangkan

Agar supaya set iap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat ll Banda Aceh.

Ditetapkan di i Banda Aoeh
Pada Tahggal 26 SePtember 1998

DEWAN PERWMILAN RMYAT DAEMH WALIKOTAMADYA KEPALA DAEMH TX II
KOTAI\4ADYA DAERAH IlNGMT II

BANOAACEH
Kstua
Cap/dto

H, M, YUSUF ALY

MNDAACEH
PelaksanaTugas

cap/dto

Drc. MUHAMMAD Y
NlP.01(X,t488

sK. N0.131n06nSS8
Tanggal 26 ll,laret 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Disahlan dengan (epubsan l\IenbriDalam
Kotamadya Da€rah lingkat ll Eanda Aceh N€ged Republik Indonesia No.973.21 1432
Nomor : 6 S€ri A No.4 tanggal 29 Mei bnggalT'5'1999
lggg DlrektoratJendeml

Pemerinbhan Umum dan olonoml Daerah
SEXRETABS K0TAMADYA / DAEMH Direktur Pembtnaan Pemertntahan oaerah

Cap/dto

Drs. IDRUS HAYAT
Pel$lnalt. I
tP.0|trrrcg)

Cap/dlo

DTs. XAUSAR AS
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PENJELASAN
ATAS

PERATUBAN DAEFAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDAACEH

NOMOR:6TAHUN1999

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkal ll Banda Aceh
adalah salah satu dari sekian banyak Daerah Tingkat ll di Negara
Republik Indonesia yang terus berusaha mewujudkan Otonomi
Daerah secara nyata dan bertahggung jawab dalam rnengatur dan
mengurus rumah tangganya sendir i ,  maka dalam upava
meningkatkan Sumber daya Pendapatan Daerah yang diharapk;n
menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan
pembangunan Daerah serta untuk meningkatkan kese,ahteraan
masyarakat, maka oleh karena itu Peraturan Daerah Kotamadva
Daerah Tingkat ll Banda Aceh Nomor g tahun 1993 tentang paj;k
Penerangan Jalan di rasa perlu uhtuk dirobah / dicabut dan
disesuaikan dengan kondisisekarangsertamampu mengantisipasi
terhadap perkembangan dimasa yang akan datang.
Dengan demikian Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 1998 tehtano
P4ak Penerangan Jalan yang baru ini, merupakan sumber pajai
yang polensi dalam meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam
Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah
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yang dimaksud untuk mencegah t imbulnya salah tatsir dan
salah pengedian dalam memahami dan melaksanakan pasal
pasal yang bersangkutan, sehingga Wajib Pajak Pajak
Penerangan Jalan dan aparatur dalam menjaLankan hak dan
kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya
dapat dicapai lertib administrast.
Pengert ian in i  d iper lukan karena ist i lah- ist i lah tersebut
mengandung pengertian yang baku dan leknis dalam bldang
Pajak Penerangan Jalan.

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasai  3:

Huruf a dan b cukupjelas

Hurut c :

Ukuran kapasitas ditentukan oleh Kepala Daerah dengan
pertimbangan dari instansi teknis

Huruf d cukup jelas

Pasal 4 ayat ('1) .

Yang dimaksud dengan badan adalah sualu bentuk Badan
Usaha yang mel iput i  Perseroan Terbatas,  Perseroan
Comandiler, perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negafa ataLr
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan,
perkumpulan, f irma, kongsi, yayasan, bentuk usahatelap serla
bentuk badan usaha lainnya

Ayat (2) : cukup jelas

Pasal 5 s/d 10 : cukup jelas
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Pasal 1 1 ayat (1) dan (2) i  cukup jelas
Ayat (3)
Ayat ini mengatur pengenaan bunga atas pajak yang t idak
atau kurang dibayar pada saat jaluh tempo pembayaran atau
terlambat dibayar

Pasal 12 cukup lelas

Pasal 13 ayal (1) :

Yang dimaksud tempat lain adalah Bendaharawan Khusus
Penerima (BKP) pada Dinas Pendapalan Daerah atau Bank,
Kantor Pos aiau lempat-lempat lain yang di letapkan oleh
Kepala Daerah.

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3)

Sural  pemtlayaran rekening l is t r ik  tersebut sekal igus
merupakan SSPD

Pasal 14 dan (15) cukup jelas

Pasal 16 ayat (1) :

Berpedoman pada Manual Administrasi Pendapalan Daerah
(MAPATDA) tentang lata cara penagihan adalah dalam hal
Wajib Pajak belum melunasi kewajiban pajaknya maka:
7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo dikeluarkan sural peringatan
7 (tujuh) hari benkutnya dikeluarkan surat teguran L
7 (tujrrh) hari berikutnya dikeluarkan surat leguran l l .
7 (tujuh) hari berikutnya dikeluarkan surat teguran lil

Ayat (2) cukup jelas
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Ayat (3)
Yang dimaksud dengan p€jabat adalah Pegawai yang diberi
tugas di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan
Peruhdangah yang berlaku.

Pasal 17 : cukup jelas

Pasal 18 :

Jangka waktu 2 x 24 iam dimaksudkan uniuk memberi
kesempatan kepada penanggung pajak melunasi utang p4aknya
sebagaimana iercantum dalam sural paksa yang bersangkutan.

Pasal19 sld 22 : cukup jelas

Pasal23 ayat (2) dan (3) :cukupjelas

Ayat (4)
Ayat ini memberikan sualu kepastian hukum kepada wajib
pajak, bahwa dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak surat permohonan diterima harus sudah ada kepastian
Disisi laih bahwa Kepala Daerah atau pejabat diberi semacam
" Hukuman" apabila tidak menyelesaikan tugashya dalam batas
waklu yang ditentukan.

Pasal 24 ayat (1) :

Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam
Surat Ketetapan Pajak dan Pemungutan Pajak t idak
sebagaimana mestinya, maka wajib pajak dapat mengajukan
keberatan hanya kepada Kepala Daerah yang menerbitkan
Surat Ketetapan P4ak.
Keberalan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari
ketetapan dengan membuai perhitungan jumlah yang
seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak.
Satu keberatan harus diaiukan terhadap satu lenis pajak dan
satu tahun pajak
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HLrruf a s/d c cukup jelas

Ayat {2)
Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya adalah
suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak / kekuasaan wajib
pajak, misalnya karena wajib pajak sakit atau terkena musibah
oencana atam,

Ayal (3) cukup jelas

Ayat (4)

Ayat ini memberikan sualu kepastian hukum kepada Wajib
Pajak, bahwa dalam jangka waKu paling lama 12 (dua belas)
bulan seiak sural permohonan keberatan diterima harLrs sudah
ada kepastian
Disisi lain bahwa Kepala Daerah atau Pejabat diberi semacam
"Hukuman" apabilatidak menyelesaikan tugasnya dalam batas
waktu yang ditentukan

Ayat (5)

Ketentuan ini perlu dicanlumkan dengan maksud agar Wajib
Pajak tidak menghindarkan kewajiban untuk membayar pajak
yang'telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan,
sehingga dapat dicegah terganggunya Penerimaan Daerah

Pasal 25 cukup ielas

Pasal26

lmbalan bunga dihilung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar.

Pasa 27 ayat (1) s/d (5) cukup jelas

190



Ayat (6)
Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak dihitung dari batas waktu 2 (dua)
bulan sejak diterbitkan Surat Ketetapan P4ak Daerah Lebih
Bayar sampai dengan saal dilakukannya pembayaran
kelebihan

Pasal 28 : cukup jelas

Pasal 29 ayai (1) |

Saat kadaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk
memberi kepaslian hukum kapan Hutang Pajak tersebut tidak
dapal dilagih lagi.

Ayat (2) huruf a:

Dalam hal diterbitkan Sural Teguran dan Surat Paksa,
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian
Surat Paksa tersebut.

Hurul b I
Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak secara
langsung adalah Waj ib Pajak dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang paiak dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak
langsung adalah wajib pajaktidak secara nyata-nyata langsung
menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utahg pajak
kepada Pemerintah Daerah.

Contoh :

-  Waj ib Pajak mengajukan permohonan angsuran /
penunoaan pemDayaran

- Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan.
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Pasal 30 ayat (1) :

Yang dimaksud dengan kealpaan berarti tidak sengaja, lalai,
tidak berhati-hati atau mengindahkan kewajibannya sehingga
perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan Daerah.

Ayat (2) :
Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat
ini yang djlakukah dengan sengaja, dikenakan sanksi yang
lebih berat dari pada alpa, mengingat pehlingnya penerimaan
pajak bagi daerah.

Pasal3l ayat (1) :

Ketentuan ini dimaksudkan guna member;kan suatu kepastian
Hukum bagi Wajib Pajak, Penuntut Umum dan Hakim.

Pasal 32 ayat (1) :

Penyidik dibjdang perpajakan daerah adalah pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang
diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlak-.
Penyidik t indak pidana di  b idang perpajakan daerah
dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang,
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
dan Peraturan Pelaksanaannya.

Ayat (2) dan (3) cukup jelas

Pasal 33 s/d 36 cukupjelas.

E
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4.

6.

Undang-undang Nomor 18 Tqhun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Rekibusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685) ;

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

Undang-undang Nomor 22 Tahun '1999 tentang
Pe.neidaflan Daerah (Lembaran N€ara Tahun 1 999
Nomor 60, Tambahan LembaEn N€ara 3839) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1983
tBntang Perubahan Batas Wilayah KotamadyE
Daerah Tingkat ll Banda Aceh (Lembaran Negara
Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3244 ;

Peraturan P€merintah Nomor 19 Tahun 1997
teniang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun
1997 Nqmor 54, Tambahan Lembara NegatE
Nomor 3691) i

Keputusan Mengeri Dalam Negeri Nomor '170

Tahun 'l997 tentang PEdoman Tata Cara Pungutan
P4ak Daerah ;

Keputusan Menleri Dalam Negeri Nomor 171
Tahun 1997 tenlang Prosedur Pengesahan
Peraturan Daerah lentang Paiak Daerah dan
Retribusl Daerah ;

Keputusan M€nteri Dalam Negell Nomor 173
Tahun 1997 lentang Tata Cara Pemeriksaan dl
Fiidang P4ak Daerah ;

L
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Menetapkan'

PERTAMA :

MEMUTUSKAN:

Melaksanakan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat ll Banda Aceh Nomor 6 Tahun 1998 tentang
Pajak Penerangan Jalan, yang telah disahkan dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973 21'432
tanggal 7 Mei 1999, dan telah diundangkan dalam
Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 6 Seri A
Nomor 4,  tanggal  29 Mei 1999, per lu 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
tehyata terdapat kekeliruan dalam penetapan iniakan
diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di I Banda Aceh
Pada Tanggal : 21 Maret 2000

WALIKOTA BANDA ACEH

KEDUA

KETIGA

Drs. ZULKARNAIN
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