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: Dalarn hat diterbitkan Surat Teguran dan
Sura; J aksa, kedaluwarsa penagihan dihitung
seja tanggal penyampaian Surat Paksa
ters but.

: Yang dimaksud dengan pengakuan utang
pajal: secara langsung adalah Wajib Pajak
deng-!1 kesadarannya menyatakan masih
rnern.xmval utang pajak dan belum
melu rasinya kepada Pemerintah Daerah.
Yang dimaksud dengan pengakuan utang
secara tidak langsung adalah Wajib Pajak
tidak secara nyata-nyata langsung
rnenvatakan bahwa ia mengakui mempunyai
utan; pajak kepada Pemerintah Daerah.

Contoh : Waji:'; Pajak mengajukan permohonan
angs ~:-an/penundaan pembayaran;
WajiD Pajak mengajukan permohonan
kebe-atan.

: Seti-;; pejabat baik petugas pajak maupun
mer '-a yang melakukan tugas di bidang
perpajakan Daerah, dilarang
mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak
yang menyangkut masalah perpajakan
Daerah, antara lain:
a. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan,

dan lain-lain yang dilaporkan oleh Wajib
Pajak;

b. data yang diperoleh dalam rangka
pelaksanaan pemeriksaan;

c. dokumen dan/ atau data yang diperoleh
dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;

d. dokumen dan/ atau rahasia Wajib Pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan

erundanq-undanqan yang berkenaan.
: Para ahli, seperti ahli bahasa, akuntan,
pengc:cara, dan sebagainya yang ditunjuk
oleh Kepala Daerah untuk membantu
pelaksanaan Undang-Undang perpajakan
Daerah, adalah sama dengan petugas pajak
yang dilarang pula untuk mengungkapkan
kerahasiaan Wajib Pajak sebagaimana
dirna'csudpada ayat (1).

: Yan_ dimaksud dengan pihak lain, antara
lain, adalah lembaga negara atau instansi
pern .intah Daerah yang berwenang
mele'.ukan pemeriksaan di bidang keuangan
Daeran. Dalam pengertian keterangan yang
dap..~ diberitahukan, antara lain, identitas
War J Pajak dan informasi yang bersifat
umt· . t tentang perpajakan Daerah.
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Ayat (4)

Ayat (2)

: Untuk kepentingan Daerah, misalnya dalam
rangka penyidikan, penuntutan atau dalam
rangka mengadakan kerja sama dengan
instansi lainnya, keterangan atau bukti
tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dapat
diberikan atau diperlihatkan kepada pihak
tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
Dalam surat izin yang diterbitkan Kepala
Daerah harus dicantumkan nama Wajib
Pajak, nama pihak yang ditunjuk dan nama
pejabat atau ahli atau tenaga ahli yang
diizinkan untuk memberikan keterangan atau
memperlihatkan bukti tertulis dari atau
tentang Wajib Pajak. Pemberian izin tersebut
dilakukan secara terbatas dalam hal-hal yang
dipandang perlu oleh Kepala Daerah.

: Untuk melaksanakan pemeriksaan di sidang
pengadilan dalam perkara pidana atau
perdata yang berhubungan dengan masalah
perpajakan Daerah, demi kepentingan
peradilan Kepala Daerah memberikan izin
pembebasan atas kewajiban kerahasiaan
kepada pejabat pajak dan para ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), atas permintaan tertulis Hakim
ketua sidang.

: Maksud dari ayat ini adalah pembatasan dan
penegasan, bahwa keterangan perpajakan
Daerah yang diminta tersebut adalah hanya
mengenai perkara pidana atau perdata
tentang perbuatan atau peristiwa yang
menyangkut bidang perpajakan Daerah dan
hanya terbatas pada tersangka yang
bersangkutan.

: Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan
timbulnya kesadaran Wajib Pajak untuk
memenuhi kewajibannya.
Yang dimaksud kealpaan berarti tidak
sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang
mengindahkan kewajibannya sehingga
perbuatan tersebut menimbulkan kerugian
keuangan Daerah.

: Perbuatan atau tindakan sebagaimana
dimaksud pada ayat ini yang dilakukan
dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih
berat daripada alpa, mengingat pentingnya
penerimaan pajak bagi Daerah.

: Cukup jelas
: Cukup jelas

Ayat (5)

Ayat (6)

Pasal31Ayat (1)

Ayat (3)
Pasal32 Std Pasal34
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Pasal35Ayat (1) : Penyidik di bidang perpajakan daerah dan
retribusi adalah pejabat pegawai negeri sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
yang diangkat oleh pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah dan
retribusi dilaksanakan menurut ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

: Cukup jelas
: Cukup jelas

Ayat (2) & Ayat (3)
Pasal36
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