SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR
5
TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
DI WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

BUPATI MALUKU TENGGARA,
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Maluku
Tenggara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel dan Restoran,
maka dipandang perlu untuk mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran yang dipungut dalam wilayah
Kabupaten Maluku Tenggara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a di atas perlu diatur dengan Peraturan Bupati Maluku Tenggara;
Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan
Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah
Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali
dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran
Daerah Maluku Selatan dan Pembentukkan Daerah Maluku Tengah
dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan
Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke
Wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5227);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 1988
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Maluku Tenggara
(Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 1988 Nomor 8
Seri D);
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku
Tenggara Tahun 2008 Nomor 03 Seri D), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
(Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2011 Nomor 5
Seri D);
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A);
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2012
tentang Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten
Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 5 Seri B);

3
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI WILAYAH KABUPATEN MALUKU
TENGGARA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Maluku Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
dan/atau yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah
dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma,
Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun,
Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya.
6. BP adalah Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah dan/atau yang membidangi pengelolaan pemungutan
pajak daerah.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek
dan Subyek Pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan
penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
8. Pemeriksaan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut 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 yang berlaku.
9. Pemeriksa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati
yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan
pemeriksaan di bidang Pajak Daerah.
10. Pembukuan adalah suatu pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau
utang, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan
barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca
dan perhitungan rugi laba pada setiap Masa Pajak berakhir.
11. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan yang dilakukan
antara Pemeriksa dengan Wajib Pajak dalam upaya memperoleh pendapat yang
sama atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik
yang disetujui maupun yang tidak disetujui, dituangkan dalam Berita Acara Hasil
Pemeriksaan yang ditandatangan oleh Pemeriksa dan Wajib Pajak, yang selanjutnya
dijadikan dasar penerbitan SKPD dan STPD.
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12. Laporan Pemeriksaan adalah laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh
pemeriksa secara rinci, ringkas, dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan
tujuan pemeriksaan.
13. Pajak Hotel dan Restoran, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi
wajib pengelola hotel dan/atau Restoran kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait
lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk
pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya,
serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
15. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut
bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan
sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
16. Subyek Pajak Hotel dan Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan
pembayaran kepada pengusaha hotel dan/atau restoran.
17. Wajib Pajak Hotel dan Restoran adalah orang pribadi atau badan yang
mengusahakan hotel dan atau restoran.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah Surat
yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, Obyek Pajak dan/atau bukan Obyek Pajak, dan/atau harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.
19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat
Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
21. 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 pajak yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak
yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB,
adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak
karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak
seharusnya terutang.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat
ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah
kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau
denda.
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26. 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
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat
Keputusan Keberatan.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar,
atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh
Wajib Pajak.
BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan hotel.
Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan restoran.
Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran
termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan
kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah fasilitas telepon,
faksimil, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, ruang
rapat/pertemuan dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
Obyek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi
pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli,
baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
Pasal 3

(1)

(2)

Dikecualikan dari Obyek Pajak Hotel adalah :
a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah;
b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan,
dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel
yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
Tidak termasuk obyek pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh
Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 5.000.000,-/bulan.
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Pasal 4
(1)
(2)
(3)

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada
orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel dan/atau restoran.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel dan/atau
restoran.
Yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak adalah :
a. untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli
warisnya;
b. untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.
BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 5

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada
hotel dan/atau restoran.
Pasal 6
Tarif Pajak Hotel dan Pajak Restoran masing-masing ditetapkan sebesar 10% (sepuluh
persen).
Pasal 7
Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
BAB IV
WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN
Pasal 8
Pajak terutang dipungut di Wilayah Daerah.
Pasal 9
(1)

Bupati mempunyai kewenangan dalam pemungutan pajak yang meliputi :
a. Pendaftaran dan/atau Pendataan;
b. Penetapan;
c. Penyetoran;
d. Pembukuan dan Pelaporan;
e. Keberatan dan Banding;
f. Penagihan;
g. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, dan Penghapusan Ketetapan Pajak atau
Pengurangan Sanksi Administrasi;
h. Pengembalian Kelebihan Pembayaran:
i. Penutupan Sementara Penyelenggaraan Usaha; dan
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(2)

j. Pencabutan Izin Penyelenggaraan Usaha.
Kewenangan pelaksanaan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Dinas.
BAB V
MEKANISME DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
Bagian Kesatu
Pendaftaran dan/atau Pendataan
Pasal 10

(1)

(2)

(3)

Setiap orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan hotel dan/atau
restoran wajib mendaftar kepada Dinas dengan menggunakan SPTPD yang dilampiri
bill/faktur pembelian.
Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dilakukan paling
lambat 14 (empat belas) hari pada bulan yang bersangkutan setelah Wajib Pajak
menyediakan pelayanan.
Apabila Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran dalam waktu yang ditetapkan,
Dinas dapat menetapkan SKPD secara jabatan.
Bagian Kedua
Ketetapan Pajak dan Perhitungan Pajak
Pasal 11

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

Pajak dipungut berdasarkan penetapan secara jabatan atau dibayar sendiri oleh
Wajib Pajak dilakukan secara tunai.
Wajib Pajak menggunakan bill/faktur sebagai bukti pembayaran yang
mencantumkan nilai pajak.
Dalam hal Wajib Pajak tidak mengenakan pajak dalam bill/faktur, maka pembayaran
yang diterima hotel dan restoran sudah termasuk jumlah pajaknya.
Setiap Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dengan membayar sendiri wajib
menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak terutang dengan
menggunakan SPTPD.
Setiap Wajib Pajak yang penetapan pajaknya dilakukan secara jabatan, jumlah pajak
terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD jabatan.
Dalam jangka 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Dinas dapat
menerbitkan :
a. SKPDKB :
1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang
terutang tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan 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;
2. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan
telah ditegur secara tertulis, dikenakan 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)
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bulan sejak saat terutangnya pajak;
3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang
dihitung secara jabatan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan
sebesar 25% (dua puluh lima persen) 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.
b. SKPDKBT
apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah
kekurangan pajak tersebut. Kenaikan tersebut tidak dikenakan bila Wajib Pajak
melaporkan sendiri kepada Dinas sebelum dilakukan pemeriksaan.
c. SKPDN
apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak
atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
d. STPD
apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak atau tidak
sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan
menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2% (dua persen) setiap bulan.
Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak
Pasal 12
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Bendahara Penerima Dinas, Bendahara
Penerima Pembantu yang ditunjuk atau melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati,
selanjutnya disetor pada rekening Kas Umum Daerah dalam waktu yang ditentukan
dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disetor ke
rekening kas umum daerah pada Bank yang ditunjuk paling lama 1 (satu) hari kerja.
SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak
pajak terutang dan ditagih dengan menggunakan STPD.
Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD apabila :
a. pajak dalam satu masa pajak tidak atau kurang bayar;
b. hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat
salah tulis dan atau salah hitung.
Jumlah kekurangan pajak dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan dihitung dari saat pajak terutang paling lama 15 (lima belas) bulan terhitung
sejak saat pajak terutang.
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan dan Putusan Banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang harus
dibayar bertambah, harus dilunasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
diterbitkan.
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(7)

Terhadap pajak yang terutang, Wajib Pajak dapat mengajukan surat permohonan
kepada Dinas untuk mengangsur atau menunda pembayaran.
(8) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diajukan secara tertulis
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran disertai
alasan-alasan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan serta harus
melampirkan surat pernyataan bahwa pajak terutang akan dilunasi.
(9) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Dinas dapat
menerbitkan surat perjanjian angsuran atau surat keputusan penundaan
pembayaran.
(10) Angsuran pembayaran pajak dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali angsuran dalam
jangka waktu 90 hari terhitung dari tanggal Surat Perjanjian Angsuran Pembayaran.
(11) Penundaan pembayaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh)
hari terhitung sejak tanggal Surat Penundaan Pembayaran.
(12) Angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari sisa pajak yang
belum dibayar sesuai peraturan perundangan.
Bagian Keempat
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Pajak dan
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Adminstrasi
Pasal 13
(1) Dinas karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan
dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;
c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda
dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena
kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan
atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD
disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Dinas dalam jangka waktu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPDKB atau SKPDKBT atau
STPD.
(3) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat
permohonan pada ayat 2 sudah harus memberikan keputusan.
(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala dinas tidak memberikan keputusan,
maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan
penghapusan atau pengurangan sangsi admistrasi dianggap dikabulkan.
(5) Apabila ketetapan pajak berubah akibat keputusan dari sengketa pajak, SKPD
diterbitkan lagi, bila pembukuannya belum lewat akhir bulan, maka ketetapan yang
salah dicoret dengan dua garis lurus dan diparaf kemudian ditulis angka yang benar
tetapi apabila sudah lewat bulan pembetulannya menggunakan Berita Acara Ralat
Ketetapan.
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Bagian Kelima
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Pasal 14
(1)

(2)

(3)

(4)

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak, yang disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan
persyaratan :
a. Bukti SKPD yang asli;
b. Bukti pembayaran pajak yang asli;
c. Perhitungan menurut Wajib Pajak.
Atas dasar permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Dinas
menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
terhitung sejak diterimanya surat permohonan.
Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat
permohonan, Dinas tidak memberikan keputusan maka permohonan dianggap
dikabulkan.
Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dan dapat dikompensasikan untuk
pembayaran pajak bulan berikutnya atau langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang pajak yang bersangkutan.
Bagian Keenam
Pengawasan
Pasal 15

(1)
(2)

Pengawasan dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Instansi terkait lainnya.
Untuk kegiatan pemeriksaan/pengendalian Pajak Hotel dan Restoran sekurangkurangnya 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan dilakukan pemeriksaan
lapangan.
BAB VI
PENATAUSAHAAN
Bagian Kesatu
Penatausahaan pada Wajib Pajak
Pasal 16

(1)
(2)
(3)

Setiap Wajib Pajak yang memiliki omzet kurang dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus
juta rupiah) per tahun diwajibkan menggunakan catatan berupa faktur/kwitansi/bon.
Setiap Wajib Pajak yang omzetnya minimal Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah) per tahun diwajibkan melakukan pembukuan.
Pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya
mencatat penerimaan dan pengeluaran.
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Bagian Kedua
Penatausahaan pada Dinas
Pasal 17
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

Formulir SPTPD sekurang-kurangnya memuat data identitas Wajib Pajak dan Objek
Pajak.
Buku Induk Data Potensi Pajak Hotel merupakan buku catatan berdasarkan SPTPD
yang sekurang-kurangnya memuat kolom Nomor Urut, Nama dan Alamat pemilik
perusahaan.
Buku Kendali Subjek dan Objek Pajak Hotel sekurang-kurangnya memuat Nomor
Pendaftaran, Volume pengambilan, dan besarnya ketetapan pajak.
Berkas pajak dan Kartu kendali merupakan alat bantu pengendalian pemungutan
pajak secara rutin dan dapat dijadikan sumber informasi pengambilan.
Buku penetapan dan penerimaan yang merupakan buku catatan penetapan jumlah
pajak baik berdasarkan SKPD, SKPDBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD, sekurangkurangnya memuat nomor urut, nomor kohir, nama dan alamat pemilik atau
perusahaan, tanggal penetapan, jumlah pengambilan, jumlah penetapan, tanggal
pembayaran, nomor tanda bukti pembayaran dan besarnya pembayaran.
Semua kegiatan yang dilakukan dalam proses pemungutan oleh UPTD dilaporkan
kepada Kepala Dinas secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima)
bulan berikutnya dengan bentuk/model pelaporan yang ditentukan oleh Dinas.
BAB VII
JENIS FORMULIR
Pasal 18

(1)

(2)

Jenis formulir yang dipergunakan yaitu :
a. Formulir SPTPD;
b. Formulir Nota Hitung;
c. Formulir SKPD;
d. Formulir SKPDKB;
e. Formulir KPDKBT;
f. Formulir SKPDLB
g. Formulir SSPD;
h. Formulir STPD;
i. Formulir SKPDN;
j. Formulir Laporan.
Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas.
BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
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Pasal 20
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 1 Maret 2013
BUPATI MALUKU TENGGARA,
Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN
Diundangkan di Langgur
pada tanggal 1 Maret 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,
Cap/Ttd.

PETRUS BERUATWARIN
BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2013 NOMOR 5
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM

P. B. Roy Rahajaan, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680529 198803 1 004

