
BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan dan
mengoptimalkan pengelolaan pajak penerangan jalan agar
dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu diatur
Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesawaran Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak
Penerangan Jalan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati
Pesawaran tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2010
tentang Pajak Penerangan Jalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Pesawaran Di Provinsi Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4749);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana



telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia   Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak yang dibayar berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5179);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11
Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN
2010 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.

4. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Pesawaran.

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Pesawaran.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan
daerah dan atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

7. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PLN
adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang usaha
ketenagalistirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang dalam hal ini merupakan Wajib Pajak.

8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun termasuk
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, lembaga dana pensiun, bentuk
usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.



9. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan
umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

10. Pajak Penerangan Jalan yang selanjurnya disingkat PPJ adalah pajak atas
penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh
dari sumber lain.

11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.

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

13. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah
nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana, dalam
administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal
diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakannya.

14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi
dasar Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak
terutang.

15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat
dalam masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah.

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

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar.

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

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

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar
daripada pajak  yang terutang  atau seharusnya tidak terutang.

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

23. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk membayar atau menyetor pajak
yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati
dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan.



24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan
Wajib Pajak STPD dan Surat Keputusan Keberatan.

25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah yang terdapat dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN,
SKPDLB, STPD dan surat Keputusan Keberatan.

26. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya
penagihan pajak.

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

28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan
dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dari peraturan Bupati ini adalah :

1. Bentuk, ukuran, isi dan tata cara pengisian SPTPD.

2. Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.

3. Tata cara pengisian SKPDKB dan SKPDKBT serta penyampaian SPTPD.

4. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan
penundaaan pembayaran.

5. Tata cara pengisian dan penyampaian SSPD

6. Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan
pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

7. Tata cara pembukuan dan pemeriksaan pajak.

BAB III
BENTUK, UKURAN, ISI DAN TATA CARA PENGISIAN SPTPD

Bagian Kesatu
Bentuk, Ukuran dan Isi SPTPD

Pasal 3

Bentuk, ukuran dan isi SPTPD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Kedua
Tata Cara Pengisian SPTPD

Pasal 4

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengisi Formulir SPTPD dengan ketentuan :
1. Nama Wajib Pajak diisi sesuai dengan identitas dari yang terdapat dalam

NPWPD;
2. Alamat diisi sesuai dengan tempat tinggal Wajib Pajak;
3. NPWPD diisi sesuai dengan NPWPD yang dimiliki;
4. Jenis Pajak diisi sesuai dengan jenis pajak yang akan dibayar;
5. Masa pajak diisi dengan tanggal 1 sampai dengan tanggal berakhir bulan

kalender/takwin pada masa terutangnya pajak;
6. Saat jatuh tempo pembayaran diisi sesuai dengan penetapan waktu jatuh

tempo dari pajak daerah;
7. Dasar pengenaan pajak diisi dengan jumlah rupiah berdasarkan ketentuan

pengenaan pajak yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah;
8. Tarif pajak diisi sesuai dengan ketentuan tarif yang distur dalam peraturan

daerah;
9. Pajak yang terutang diisi dengan jumlah rupiah hasil perjalian antara tarif

pajak dengan dasar pengenaan pajak;
10. SPTPD ditandatangani oleh wajib pajak atau penanggung pajak dan

dibubuhi cap/stampel perusahaan jika ada.

BAB IV
TATA CARA PENERBITAN SPTPD, SKPDKB DAN SKPDKBT

Bagian Kesatu
Tata Cara Penerbitan SPTPD

Pasal 5

(1) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN, pajak yang terutang pada
masa pajak terjadi pada saat diterbitkannya rekening listrik oleh PLN.

(2) Daftar rekapitulasi rekening listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berfungsi sebagai SPTPD.

(3) Setiap bulan PLN wajib membuat daftar rekapitulasi rekening listrik untuk
disampaikan kepada Bupati.

(4) Dalam hal diperlukan, PLN wajib menyerahkan rincian rekapitulasi rekening
listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua
Tata Cara Penerbitan SKPDKB DAN SKPDKBT

Pasal 6

(1) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh bukan PLN, dalam jangka waktu 5
(lima) tahun setelah terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian
Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan :

a. SKPDKB dalam hal :



1. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau kekurangan lain
pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

2. Dalam hal SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka
waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak
disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat
Teguran;

3. Dalam hal kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, sehingga
tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

b. SKPDKBT dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula
belum terungkap yang menyebabkan perubahan jumlah pajak yang
terutang.

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

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama
24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau
berakhirnya masa pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

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

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan dalam hal
wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

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

(6) Bentuk, ukuran dan isi SKPDN tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA CARA PENGISIAN SKPDKB DAN SKPDKBT

SERTA PENYAMPAIAN SPTPD

Pasal 7

(1) Ketentuan pengisian formulir SKPDKB dan SKPDKBT Pajak Penerangan
Jalan dilakukan  dengan ketentuan sebagai berikut :
a. NPWPD diisi sesuai dengan NPWPD yang dimiliki;

b. Nama Wajib Pajak diisi sesuai dengan identitas dari yang terdapat
dalam NPWPD;

c. Alamat Wajib Pajak diisi sesuai dengan alamat tempat tinggal Wajib
Pajak;

d. Tanggal jatuh tempo diisi sesuai dengan waktu jatuh tempo jenis pajak
yang dikenakan;



e. Kode rekening diisi sesuai dengan jenis pajak yang akan dibayarkan;

f. Uraian Pajak Daerah diisi dengan jenis pajak yang akan dibayarkan
beserta hal-hal yang berkaitan dengan pajak yang tertanggung;

g. Jumlah Ketetapan Pokok Pajak diisi dengan nilai pokok pajak yang
akan dikenakan sesuai dengan jenis pajak yang tertanggung;

h. Jumlah Pajak yang telah disetorkan diisi dengan jumlah pajak yang
telah disetorkan sebelumnya;

i. Jumlah Pajak yang kurang dibayar diisi dengan jumlah pajak yang
terutang tidak atau kurang bayar;

j. Jumlah sanksi administrasi diisi dengan jumlah denda yang dikenakan
sesuai dengan peraturan yang berlaku;

k. Jumlah pajak yang masih harus dibayar diisi dengan jumlah pajak
terhutang yang kurang bayar;

l. Lembar SKPDKB dan SKPDKB  ditandatangani oleh Kepala Badan.

(2) Bentuk, ukuran dan isi SKPDKB tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Bentuk, ukuran dan isi SKPDKB tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Setiap wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik yang berasal dari bukan
PLN, wajib mengisi SPTPD dengan benar, lengkap dan jelas dalam Bahasa
Indonesia dan menandatangani serta menyampaikan ke Bupati  atau
pejabat  dimana wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan paling lama 7 (tujuh)
hari setelah berakhirnya masa pajak.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh Wajib Pajak
dengan cara :

1. mengambil sendiri di Badan Pendapatan Daerah;

2. dikirim kepada Wajib Pajak oleh Badan Pendapatan Daerah;  atau

3. mengakses Situs Badan Pendapatan Daerah.

(3) Dalam hal batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh
pada hari kerja berikutnya.

(4) Dalam hal SPTPD tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan Surat Teguran.

(5) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat
menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan
menandatangani SPTPD.

(6) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud ayat (5) merupakan lampiran
dan SPTPD.

(7) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) yang disampaikan
langsung oleh wajib pajak ke tempat yang telah ditentukan lebih lanjut
harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk dan kepada
Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan.



BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN,

ANGSURAN DAN PENUNDAAAN PEMBAYARAN
Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran, Penyetoran
Dan Tempat Pembayaran

Pasal 9

(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak
yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terutangnya pajak.

(2) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh bukan PLN terhadap SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali yang
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal diterbitkan.

Pasal 10

(1) Pembayaran pajak Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik yang
berasal dari bukan PLN dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang
ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.

(2) Dalam hal pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil penerimaan pajak harus disektor
ke Kas Daerah selambat-lambatnya satu kali dua puluh empat jam.

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

(4) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(5) Dalam hal pembayaran pajak dilakukan setelah melewati batas waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulam
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(6) Bentuk, ukuran dan isi STPD tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5)
diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Bagian Kedua
Tata Cara Penundaan Pembayaran

Pasal 12

Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh bukan PLN, Bupati atas permohonan
Wajib Pajak atau Penanggung Pajak Setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap
bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.



Pasal 13

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang
dilakukan sebagai berikut :

a. Wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun
menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Kepala Badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan
fotocopy SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;

b. Permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian
utang pajak pada tahun pajak yang bersangkutan disertai dengan
alasannya dan sudah diterima Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari
sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan
permohonannya;

c. Permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan
pembayaran yang disetujui Kepala Badan;

d. Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk
melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;

e. Penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung
mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT
atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan;

f. Pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga
sebesar 2 % (dua persen);

g. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah
sisa angsuran;

2. Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa
pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;

3. Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak
terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;

4. Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan
bunga sebesar 2 % (dua persen); dan

5. Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak
angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).

h. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :

a. Perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang
yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen)
dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh
jumlah utang pajak yang akan ditunda;

b. Besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang
pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen)
perbulan;

c. Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada
saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat
diangsur.

i. Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran
secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk
surat ketetapan yang sama.



BAB VII
TATA CARA PENGISIAN SSPD

Pasal 14

(1) Tata cara pengisian SSPD sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3)
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Masa pajak diisi dengan tanggal 1 sampai dengan tanggal berakhir
bulan kalender pada masa terutangnya pajak;

b. Nama Wajib Pajak diisi sesuai dengan identitas dari yang terdapat
dalam NPWPD;

c. Alamat diisi sesuai dengan tempat tinggal Wajib Pajak;

d. NPWPD diisi sesuai dengan NPWPD yang dimiliki;

e. Penyetoran pajak diisi sesuai ketentuan yang telah disetujui oleh
Bupati.

f. Uraian Pajak Daerah diisi dengan jenis pajak yang akan dibayarkan
beserta hal-hal yang berkaitan dengan pajak tertanggung;

g. Jumlah Ketetapan Pokok Pajak diisi dengan nilai pokok pajak yang
akan dikenakan sesuai dengan jenis pajak yang tertanggung;

h. Jumlah Pajak yang telah disetorkan diisi dengan jumlah pajak yang
telah disetorkan sebelumnya;

i. Jumlah Pajak yang telah disetorkan diisi dengan huruf kapital;

j. SSPD di tanda tangani oleh petugas yang menerima ditempat
pembayaran;

k. Tanggal diisi oleh petugas sesuai tanggal pembayaran;

l. Nama diisi sesuai dengan nama petugas yang menerima pembayaran;

m. SSPD ditanda tangani oleh wajib pajak atau penanggung dan dibubuhi
cap/stempel perusahaan jika ada.

(2) Bentuk, ukuran dan isi SSPD tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
TATA CARA PENGURANGAN ATAU

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengurangan Atau

Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 15

(1) Bupati secara Jabatan dan/atau atas permohonan Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak dapat menetapkan pengurangan atau penghapusan
sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang
yang terdapat pada SKPDKB, SKPDKBT dan/ atau STPD dalam hal sanksi
tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahanya.



(2) Pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif atas SKPDKB, SKPDKBT dan/atau sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada
Bupati melaui kepala Badan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
diterimanya Surat Ketetapan Pajak dan/atau surat tagihan dengan
memberikan alasan yang jelas

(3) Pengajuan pengurangan atau penghapusan sebagimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) tidak menunda pembayaran pajak dan berkas
pengajuan hanya dapat dipertimbangkan apabila dilampiri Surat Setoran
Pajak Daerah (SSPD).

(4) Bupati memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau
penghapusan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.

(5) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dan ayat (4)
berupa penolakan maka Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari menerbitkan SKPDN.

(6) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) berupa
mengabulkan permohonan baik seluruh atau sebagian maka Bupati dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari menerbitkan SKPDLB.

(7) Apabila melampaui batas waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimksud pada
ayat (1) dan ayat (4) Bupati tidak atau belum memberikan keputusan, maka
permohonan yang diajukan wajib pajak atau penanggung pajak dianggap
telah dikabulkan sepenuhnya dan selanjutnya Bupati menerbitkan SKPDLB
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terlampauinya
batas waktu pengambilan keputusan.

(8) Besarnya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh Kepala Badan.

(9) Pemberian pengurangan pajak, paling tinggi sampai dengan 25% (dua puluh
lima persen).

Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut :

a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia kepada Kepala Badan disertai dengan alasan yang jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan dengan melampirkan fotocopy KTP dan fotocopy
SKPD, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan
fotocopy KTP penerima kuasa;

b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala
Badan melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak;

c. apabila alasan permohonan penguranganpajak dikabulkan, maka Kepala
Badan menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;

d. apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, Kepala Badan harus
memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan

e. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan kepada Wajib
Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.



Bagian Kedua
Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 16

(1) Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat
mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar,
apabila :

a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk
menentukan besarnya pajak terutang pada waktu pemeriksaan untuk
keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan
pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui;
dan

b. ada fakta baru yang belum terungkap atau pengajuan pembetulan
SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi
administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni
pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

(2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok
pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, dendan dan/atau
kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

Pasal 17

(1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan
wajib pajak diatur sebagai berikut :

a. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang
meyakinkan; dan b. dalam surat permohonan wajib pajak harus
dilampirkan dokumen berupa fotocopy :

1) SKPD yang diajukan permohonannya;

2) dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan

3) berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti
penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.

(2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas
permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.

(3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan
sesuai permintaan Kepala Badan atau atas usul Kepala Bidang Pembukuan
berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 18

(1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
atau karena jabatan, Kepala Badan memerintahkan Kepala Bidang
Pembukuan untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan
pajak.

(2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan
melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan
pajak.



(3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pembukuan dan telaahan
pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, Kepala
Badan memberikan keputusan.

(4) Kepala Bidang Pembukuan melakukan proses penerbitan keputusan yang
berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau
keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 19

(1) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan
pajak, Badan segera :

a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara
menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangkan atau
memperbaiki SKPD lama;

b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi
catatan bahwa SKPD dibatalkan dan dibubuhi paraf dan nama pejabat
yang bersangkutan;

c. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak
paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan

d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi
perpajakan.

(2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan
ketetapan pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan
keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak
dimaksud.

BAB IX
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PEMERIKASAAN PAJAK

Pasal 20

(1) Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha
pembangkit listrik di Daerah wajib menyelenggarakan pembukuan.

(2) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel
akrual atau stesel kas.

(3) Buku, catatan dan Dokumen yang menjadi dasar pembukuan termasuk
hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau
secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun,
yaitu di tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan
wajib pajak badan.

Pasal 21

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak atau
penanggung pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya pada
masa pajak sebelumnya dan/atau masa pajak pada bulan-bulan dan/atau
tahun-tahun sebelumnya.

(2) Untuk pelaksanaan pemeriksaan, Kepala Badan menerbitkan Surat Perintah
Pemeriksaan.



(3) Hasil pemeriksaan dibacakan dan dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan yang selanjutnya di tandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan
Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

(4) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menolak atau tidak bersedia
menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan, maka
salinan berita acara yang telah ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak
ditinggalkan di lokasi lokasi pemeriksaan dan dicatat dalam Berita Acara
bahwa Wajib Pajak atau  Penanggung Pajak menolak penandatanganan,
sehingga dianggap telah mengetahui hasil pemeriksaan.

Pasal 22

Kepala Badan menerbitkan Surat Teguran apabila berdasarkan hasil
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (3) ternyata wajib pajak
atau Penanggung Pajak tidak melaksanakan kewajiban mengisi dan/ atau
menyampaikan SPTPD.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten
Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 27 Agustus 2018
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