
Menimbang 

Mengingat 

WALIKOTA MOJOKERTO 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 
NOMOR 4 TAHUN 2012 

TENT ANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTA MOJOKERTO, 

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota 
Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka 
untuk melaksanakan pemungutan Pajak Daerah khususnya 
pemungutan Pajak Air Tanah perlu diatur tata cara 
pemungutannya; 

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a maka perlu 
mengatur Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah dengan 
menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam Peraturan 
Walikota Mojokerto. 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur I 
Jawa Tengah I Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) : 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209) ; 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penaqihan 
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 421, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 421, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia· Tahun 2002 
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4189); 
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5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4377) 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Oaerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

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

9. Peraturan Pemerintah Norn or 4 7 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas 
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3242); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Oaerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah; 

13. Peraturan Daerah Kata Mojokerto Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto ; 

14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Orqarusasi 
Dinas-dinas Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kata Mojokerto Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kata Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Orqanisasi 
Dinas-dinas Kata Mojokerto ; 

15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 201 O ten tang Pajak 
Daerah. 

16. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 39 Tahun 201 o tanggal 30 Desember 
2010 ten tang Perubahan kedua atas Peraturan walikota Mojokerto Norn or 20 
tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dina; pendapatan. 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota. 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG TATA 
CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH 

BAB I· 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 

1. Kata adalah Kata Mojokerto ; 

2. Pemerintah Kata adalah Pemerintah Kata Mojokerto ; 

3. Kepala Daerah adalah Walikota Mojokerto ; 

4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kata 
Mojokerto ; 

5. Kepala Dinas Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Aset 
adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan 
daerah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan ; 

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun 
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi 
lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak 
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap ; 

7. Pajak air tanah adalah Pajak atas Pengambilan dan/atau 
Pemanfaatan Air Tanah ; 

8. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau 
batuan dibawah permukaan tanah ; 

9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat 
dikenakan Pajak ; 

10. 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 perundang-undangan perpajakan daerah ; 

11. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau 
jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah 
paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang rnenjadidasar bagi 
wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan 
pajak yang terutang ; 
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12. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, 
kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan 
tahun kalender ; 

13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 
dalam Masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan 
daerah ; 

14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data 
objek dan Subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai 
kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan 
penyetorannya ; 

15. 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 
pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan 
perUndang-Undangan perpajakan daerah ; 

16. 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 Walikota ; 

17. Surat Ketetapari Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah 
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak ; 

18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, 
adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib 
Pajak; 

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

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

21. 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 ; 

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yan-g menentukan jumlah kelabihan 
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak 
yang terutang atau seharusnya tidak terutang ; 

23. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disinqkat STPD;-actalah surat 
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrative berupa bunga 
dan/atau denda ; 
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24. 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; 

25. 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 ke tiga yang diajukan oleh wajib pajak ; 

26. Putusan Banding adalah putusan Sadan peradilan pajak atas banding 
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan Wajib Pajak ; 

27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur 
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, 
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan 
penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan 
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak 
tersebut ; 

BAB II 

OBYEK DAN SUBYEK PAJAK 

Pasal 2 

(1) Obyek Pajak Air Tanah adalah setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan 
air tanah ; 

(2) Dikecualikan dari obyek Pajak adalah sebagai berikut : 

a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah ; 

b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar 
rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat; dan 

c. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk kepentingan 
sarana peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran, kepentingan 
penelitian dan penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas 
sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengairan beserta tanah 
turutannya. 

(3) �etiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1) wajib memperoleh-ijin dari instansi yang berwenang. 

Pasal 3 

( 1) Subyek Pajak air tan ah adalah orang pribadi a tau Badan yang melakukan 
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. · 
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(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan 
dan/atau pemanfaatan air tanah. 

(3) Pembayaran atas pajak dilakukan oleh : 

a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli 
warisnya; 

b. Untuk Sadan adalah pengurus atau kuasanya. 

BAB Ill 

METER AIR ATAU ALAT PENGUKUR DEBIT AIR 

Pasal 4 

( 1) Pemegang ijin atau wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pas al 2 
diwajibkan memasang meter air atau alat pengukur debit air. 

(2) Penggunaan meter air atau alat pengukur debit air dinyatakan sah apabila 
telah disegel oleh pejabat yang berwenang dan ditera. 

BAB IV 

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN 

Bagian Kesatu 

Tata Cara Pendaftaran 

Pasal5 

(1) Setiap Wajib Pajak yang baru melakukan pengambilan dan/atau 
pemanfaatan air tanah yang telah mendapatkan ijin dari KPPT, melaporkan 
kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. 

(2) Bagi Wajib Pajak lama dan telah mendapatkan ijin usaha sebelumnya, Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk melakukan pendaftaran 
dan pendataan kembali. 

(3) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat 
diperoleh dengan cara mengambil ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset. 

(4) Formulir Pendaftaran harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta 
ditanda tangani oleh Wajib Pajak dan/atau orang yang diberi kuasa dengan 
melampirkan : 

a. Foto copy identitas diri; dan 

b. Surat ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air yang diterbitkan KPPT. 

(5) Terhadap Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan 
usahanya sebagaimana dimaksud ayat (4) maka Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset menerbitkan NPWPD. 

Bagian Kedua 
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Tata Cara Pendataan 

Pasal 6 

(1) Oalam rangka perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA), OPPKA melakukan 
pendataan pencatatan meter air yang digunakan oleh wajib pajak, dengan 
menggunakan formulir pendataan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 
(SPTPD). 

(2) Hasil pendataan pencatatan meteran air sebagaimana dimaksud ayat (1) 
ditetapkan dalam bentuk Nilai Perolehan Air (NPA) sebelum tanggal 5 (lima) 
bulan berikutnya. 

BAB V 

PENETAPAN VOLUME PENGAMBILAN DAN/ATAU 
PEMANFAATAN AIR TANAH 

Pasal 7 

(1) Penetapan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dilakukan 
oleh Petugas dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset, 
berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) 

(2) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) tidak 
terpenuhi volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah ditetapkan 
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset atau pejabat 
yang ditunjuk. 

BAB VI 

TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK 

Pasal 8 

Berdasarkan SPTPD yang telah diterima, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD); 

Pasal 9 

(1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Air (NPA) 

(2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang 
dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut : 

a. Jenis sumber air; 

b. Lokasi sumber air; 

c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; 

d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; 

e. Kualitas air ; dan 

f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan 
dan/atau pemanfaatan air. 

(3) Tarip Air tanah ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh _persen) 
(4) Nilai Perolehan Air adalah hasil perkalian dari volume air de�gan harga 

dasar air. 
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(5) Besarnya Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 
tarip sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dengan Nilai Perolehan Air 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) 

(6) Perhitungan Pajak dapat diformulasikan sebagai berikut : 

Pajak Air Tanah = NPA X 20 % 

BAB VII 

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK 

Bagian Kesatu 

Tata Cara Pemungutan 

Pasal 10 

(1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan Jabatan atau official assesment. 

(2) Wajib Pajak harus membayar Pajak Air Tanah sebesar yang tercantum 
dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) ; 

(3) Pajak Air Tanah harus dibayar selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari 
sejak diterbitkannnya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang 
menyebabkan jumlah pajak terutang bertambah. 

Bagian Kedua 

Tata Cara Pembayaran 

Pasal 11 

(1) Pembayaran Pajak Air tanah dilakukan pada Bendahara Penerimaan Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto 

(2) Pembayaran Pajak Sebagaimana dimaksud ayat ( 1) dilakukan dengan 
menggunakan SSPD, serta harus dilakukan sekaligus atau lunas. 

(3) Kepada Wajib Pajak yang telah membayar lunas pajaknya akan diberikan 
bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 

(4) Pajak yang terutang dalam SKPD atau STPD harus dilunasi dalam jangka 
waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterbitkan. 

(5) Dalam hal batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu 
pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya. 

Bagian Ketiga 

Masa Pajak 

Pasal 12 

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin. 
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BAB VIII 

TATA CARA PENERBITAN SKPD DAN STPD 

Bagian Kesatu 

Tata Cara Penerbitan SKPD 

Pasal 13 

( 1) Kepala Din as Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset atau pejabat 
yang ditunjuk menetapkan SKPD dan dokumen lain yang dipersamakan 
berdasarkan penetapan NPA. 

(2) SKPD ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset atau Pejabat lain yang ditunjuk. 

Bagian Kedua 

Tata Cara Penerbitan STPD 

Pasal 14 

( 1) Kepala Din as Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dapat 
menerbitkan STPD apabila : 

a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar; dan 
b. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda 

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) butir a, ditambah dengan sanksi administrasi berupa 
bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan paling lama 15 (lima belas) 
bulan sejak saat terutangnya pajak. 

BAB IX 

TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN 

Bagian Kesatu 

Tata Cara Pembayaran Angsuran 

Pasal 15 

(1) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset atas 
permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajak 
untuk mengangsur pajak terutang atau menunda pembayaran dalam kurun 
waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dengan 
dikenakan bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan. 

(2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang 
diatur sebagai berikut : 

a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran 
maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan 
secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan 
foto copy SKPD atau STPD yang diajukan permohonannva 

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a. harus sudah 
diterima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset paling 
lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan. 
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c. Permohonan sebagaimana dimaksud huruf a. harus melampirkan 
rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang 
bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya 
permohonan. 

d. Terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun 
penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset, dituangkan dalam Surat Keputusan 
Pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang 
ditanda tangani bersama oleh Kepala Dinas dan Wajib Pajak yang 
bersangkutan. 

e. Pemberian angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali 
angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bu Ian terhitung sejak 
tanggal surat Keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset berdasarkan 
alasan Wajib Pajak yang dapat diterima. 

f. Penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan 
terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam 
SKPD dan STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset berdasarkan alasan 
Wajib Pajak yang dapat diterima. 

g. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut : 
1. Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa 

angsuran; 
2. Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besaran 

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, de.ngan jumlah bulan angsuran; 

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

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

h. Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar setiap bulan, tidak dapat 
dibayar dengan angsuran tetapi harus dibayar lunas setiap bulan. 

i. Perhitungan untuk penundaan Pembayaran adalah sebagai berikut : 

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

2. Besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah hutang 
pajak yang ditunda, ditmbah dengan jum!ah bunga 2 % (dua 
persen) perbulan; dan 
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3. Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat 
pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak 
dapat diangsur. 

J. Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran 
secara angsur, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan 
pembayaran untuk surat ketetapan yang sama. 

BAB X 

TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal 16 

(1) Terhadap Wajib Pajak yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo 
pembayaran akan dilakukan penagihan pajak yang diatur sebagai berikut : 

a. Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan 
pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh ) hari kerja sejak 
saat jatuh tempo pembayaran; 

b. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat 
Peringatan, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang 
pajak, maka diterbitkan Surat Teguran 

c. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal 
diterimanya Surat Teguran atau surat lain yang sejenis Wajib Pajak 
belum melunasi pajak yang terutang, maka diterbitkan Surat Paksa; 

d. Surat Peringatan, atau Surat Teguran atau surat lain yang sejenis 
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset. 

(2) Jumlah pajak yang terutang berdasarkan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT 
yang tidak dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. 

(3) Surat Paksa berkepala kata-kata : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN 
KETUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai kekuatan eksekutorial dan 
berkedudukan yang sama dengan keputusan pengadilan yang mempunyai 
kekuatan hukum tetap. 

(4) Surat Paksa sedikitnya harus memuat: 

a. Nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan Pennnggung Pajak; 
b. Dasar penagihan; 

c. Besarnya utang pajak; 

d. Perintah untuk membayar. 

(5) Surat Paksa diterbitkan apabila : 

a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi pajak sampai dengan 
jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat peringatan, 
Surat teguran atau serat sejenis lainnya; 

b. Telah dilaksanakan penagihan seketika sekaligus terhadap Wajib Pajak atau 
penanggung pajak; 

\ 
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c. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dinyatakan dalam keputusan persetujuan angsuran atau 
penundaan pembayaran pajak. 

(6) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh 
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset setelah lewat 21 
(dua puluh satu ) hari sejak tanggal diterima Surat teguran atau Surat 
Peringatan atau surat sejenis lainnya. 

(7) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(8) Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa tidak mengakibatkan 
penundaan Hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak serta mengajukan 
pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau 
pengurangan sanksi administrasi. 

(9) Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menolak Surat Paksa dengan 
alasan sedang mengajukan keberatan pajak atau alasan laiinya, maka salinan 
Surat Paksa dimaksud ditinggalkan di tempat kedudukan Wajib Pajak atau 
Penanggung Pajak yang menolak menerima salinan Surat Paksa dianggap telah 
diberitahukan. 

(10) Dalam hal pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 
jam setelah tanggal Surat Paksa, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan 
Penyitaan (SPMP). 

Pasal 17 

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa harus menunggu 
jatuh tempo pembayaran oleh juru sita sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 
(4) apabila : 

a. Wajib Pajak atau Penganggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk 
selama-lamanya atau berniat untuk itu; 

b. Wajib Pajak atau Penganggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki 
atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan 
perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia; 

c. Terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan 
membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau 
memekarkan usahanya, atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki 
atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya; 

d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara;dan 

e. Terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak 
ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. 
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BAB IX 

TATA CARA PENYITAAN 

Pasal 18 

( 1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayarkan tidak dilunasi dalam jangka 
waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal diterima Surat Paksa, maka Kepala Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset akan menerbitkan Surat Perintah 
Melaksanakan Penyitaan (PSMP) terhadap barang bergerak dan atau barang 
tidak bergerak milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak. 

(2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh Paling 
sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh 
jurusita pajak, dan saksi-saksi. 

(3) Setiap melaksanakan penyitaan, jurusita Pajak membuat berita acara 
Pelaksanaan sita yang ditanda tangani oleh jurusita Pajak, Wajib Pajak atau 
Penanggung Pajak dan saksi-saksi. 

(4) Walaupun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap 
dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi sebagaimana pada ayat (2), 
adalah Camat, sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Kecamatan, Lurah 

(5) Oalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak atau 
penanggung pajak sebagaimana dimaksud ayat (4), Serita Acara Pelaksanaan 
sita ditandatangani oleh jurusita Pajak dan saksi-saksi. 

(6) Serita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun 
Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menolak menandatangani Serita Acara 
Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud ayat (3). 

(7) Salinan Serita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang 
bergerak atau barang tidak bergerak yang disita,atau ditempatkan barang 
bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita berada, dan/atau ditempat- 
tempat umum. 

(8) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita, paling sedikit 
memuat: 

a. Kata "Sita" 

b. Nomor dan tanggal Serita Acara Pelaksanaan Sita; 

c. Larangan untuk memindah tangankan, memindahkan hak, meminjamkan 
hak atau mengubah barang yang disita. 

Pasal 19 

Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan 
penundaan pelaksanaan penyitaan. 
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Pasal20 

( 1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada 
ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk 
yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai 
pelunasan utang tertentu yang dapat berupa : 

a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito 
berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang 
dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, 
piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau 

b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor 
tertentu. 

(2) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Sadan dapat dilaksanakan terhadap 
barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, 
penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, 
di tempat tinggal mereka maupun ditempat lain. 

(3) Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sampai dengan 
nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi 
utang pajak dan biaya penagihan pajak. 

BAB X 

TATA CARA PELELANGAN 

Pasal 21 

(1) Apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak daerah tidak dilunasi setelah 
dilaksanakan penyitaan, maka Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita 
melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara. 

(2) Pengumuman lelang melalui media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan. 

(3) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud ayat 
(1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman 
lelang. 

(4) Untuk proses pelelangan harus dilengkapi dengan 

a. Surat Peringatan, Teguran atau surat sejenisnya, Surat Paksa, serta Surat 
Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Serita Acara Pelaksanaan Sita. 

b. Penentuan harga limit Objek Sita yang ditetapkan oleh juru sita atau dapat 
meminta bantuan jasa penilai. 

c. Bukti Kepemilikan Objek Sita, bila objek sita adalah barang tidak bergerak. 
(5) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk 

barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali. 

(6) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp. 
20.000.000,- (dua puluh juta) tidak harus diumumkan melalui media masa. 



129 

(7) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset bertindak sebagai 
penjual atas barang yang disita dan mengajukan permintaan jadwal waktu dan 
tempat lelang kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara sebelum 
lelang dilaksanakan. 

(8) Kepala Oinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset atau yang mewakili 
menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang 
yang dileleng dan nienandatangani Risalah Lelang. 

(9) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dan juru sita pajak 
tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang. 

(10) Larangan terhadap Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
dan Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(9), berlaku juga terhadap 
istri, Keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak 
angkat. 

(11) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Jurusita Pajak 
yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dikenakan 
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 22 

( 1) Lelang tetap dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh wajib pajak 
atau Penanggung Pajak belum memperoleh keputusan keberatan. 

(2) Lelang tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung 
Pajak. 

(3) Lelang tidak dapat dilaksanakan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak 
telah melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan 
putusan pengadilan pajak atau objek lelang musnah. 

Pasal 23 

( 1) Hasil lelang digunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak 
yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar· utang pajak. 

(2) Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) ditambah 1 % (satu persen) dari pokok lelang. 

(3) Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya 
penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh Kepala 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset walaupun barang yang akan 
dilelang masih ada. � ., 

(4) Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Kepala Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset kepada Penanggung Pajak segera 
setelah pelaksanaan lelang. 

(5) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang lalai 
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), 
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Hak P�nanggung Pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada 
pernbeli dan kepadanya diberikan Risalah Lelang yang merupakan bukti otentik 

-··sebagai da_sar pendaftaran dan pengalihan hak. 
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BAB XI 

TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN PAJAK 

Pasal 24 

( 1) Wajib Pajak dan penanggung pajak dapat mengajukan permohonan keringanan. 
pengurangan dan pembebasan Pajak kepada Walikota melalui Kepala Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset; 

(2) Permohonan dimaksud pada ayat (1) harus diajukan kepada Kepala Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto secara tertulis 
dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan paling kurang memuat nama dan 
alamat wajib pajak atau penanggung pajak, jenis pajak, besar pengurangan pajak 
yang dimohonkan dan alasan mendasar diajukannya permohonan pengurangan 
pajak serta melampirkan pula : 

a. foto copy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon; 

b. SKPD atau STPD 

(3) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ). 
diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu, seperti wajip pajak 
mengalami force major atau mengalami pailit yang dinyatakan oleh konsultan 
publik. 

Pasal 25 

(1) Atas permohonan keringanan atau pengurangan pajak sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian mengenai 
berkas permohonan dan kelengkapannya. 

(2) Atas pertimbangan dan rekomendasi dari pejabat yang ditunjuk maka Kepala 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset menyampaikan jawaban 
tentang pemberian keringanan atau pengurangan pajak. 

(3) Atas pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2), Walikota dapat memberikan 
keringanan atau pengurangan pajak setinggi-tingginya 50 % (lima puluh persen) 
dari pokok pajak dan memerintahkan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang Keringanan 
atau Pengurangan Pajak. 

BAB XII 

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN PENETAPAN DAN 
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI 

Bagian Kesatu 

Pembetulan Ketetapan 

Pasal 26 

(1) K.ep�la Dinas Pe.ndapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset atau pejabat yang 
ditunjuk karena jabatannya atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan 
s.KPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan 
h1tung dan/atau kekeliruan dalam penerapan perhitungannya. 



131 

(2) Pelaksanaan pembetulan SKPD atau STPD atas permohonan Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pad a ayat (1 ), dilakukan dengan ketentuan sebagai 
berikut : 

a. Permohonan diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling 
lama 4 (empat) bulan setelah SKPD atau STPD diterima, kecuali apabila 
wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat 
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. 

b. Terhadap ketetapan pajak atau STPD yang dibetulkan, dilakukan penelitian 
administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan 
dalam Peraturan Oaerah. 

c. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b ternyata 
terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam 
penghitungan maka atas SKPD atau STPD dimaksud dilakukan pembetulan 
sebagaimana mestinya. 

d. Pembetulan surat ketetapan pajak atau STPD sebagaimana dimaksud dalam 
huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan 
Ketetapan Pajak atau STPD berupa salinan surat ketetapan pajak dengan 
pembetulan. 

e. Terhadap pembetulan SKPD, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk agar 
menerbitkan salinan SKPD dengan pembetulan. 

f. Surat Keputusan Pembetulan ketetapan Pajak a tau STPD sebagaimana 
dimaksud huruf e diberi tanda dengan teraan cap pembetulan dan dibubuhi 
paraf pejabat yang ditunjuk. 

g. Surat Keputusan Pembetulan ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana 
dimaksud huruf f harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 14 
(empat belas) hari sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Pajak 
atau STPD dimaksud. 

h. Surat Keputusan Pembetulan ketetapan Pajak atau STPD harus dilunasi 
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan. 

1. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan ketetapan Pajak atau 
STPD maka surat ketetapan pajak atau STPD semula dibatalkan dan 
disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan. 

J. Surat Ketetapan Pajak atau STPD semula sebelum disimpan sebagai arsip 
harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata-kata "Dibatalkan" 
dan 

k. Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset segera menerbitkan Surat Keputusan 
Penolakan Pembetulan Surat Ketetapan Pajak atau STPD. 



Bagian Kedua 

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan 

Pasal 27 

(1) Kepala Oinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset karena jabatannya 
atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan 
ketetapan Pajak yang tidak benar. 

(2) Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak 
ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang 
tercantum dalam surat ketetapan pajak. 

(3) Pengurangan dan pembatalan ketetapan pajak karena jabatannya dilakukan 
sesuai permintaan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
atas ususlan dari pejabat yang ditunjuknya berdasarkan pertimbangan keadilan 
dan adanya temuan baru. 

(4) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib 
Pajak, dilakukan sebagai berikut: 

a. Surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh novum atau fakta baru yang 
meyakinkan. 

b. Oalam surat permohonan wajib pajak harus melampirkan foto copy dokumen 
sebagai berikut : 

1. Surat Ketetapan Pajak yang diajukan permohonannya; 

2. Dokumen pendukung diajukannya permohonan. 

c. Pengajuan permohonan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, tidak dapat 
dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak. 

(5) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan 
permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset atau pejabat yang ditunjuk 
melakukan pembahasan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak. 

Pasal 28 

(1) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (5), 
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset memberikan disposisi 
berupa menerima atau menolak pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak. 

(2) Atas dasar disposisi Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) pejabat yang ditunjuk memproses 
penerbitan surat keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset berupa : 

a. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak. 
b. Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak. 

(3) Atas diterbitkannya surat keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan 
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pejabat yang ditunjuk segera 
melakukan: 

a. Pembatalan surat ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan surat 
ketetapan pajak yang baru yang telah mengurangkan atau memperbaiki surat 
ketetapan pajak yang lama; 



133 

b. Pemberian tanda silang pada surat ketetapan pajak yang lama dan 
selanjutnya diberi catatan bahwa surat ketetapan pajak " dibatalkan" serta 
dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan; 

c. Memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran paling 
lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat ketetapan pajak yang baru; dan 

d. Terhadap surat ketetapan pajak yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud 
pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan. 

(4) Atas diterbitkannya surat keputusan penolakan pengurangan atas pembatalan 
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, maka surat ketetapan pajak 
yang telah diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk dikukuhkan dengan surat 
keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak. 

Bagian Ketiga 

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi 

Pasal 29 

(1) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset atau pejabat yang 
ditunjuk karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat 
mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda 
dan/atau kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi administrasi tersebut 
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. 

(2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan 
kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat dilakukan 
terhadap: 

a. Sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan 
pembayaran pada masa pajak; dan 

b. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam 
surat ketetapan pajak atau STPD. 

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga 
dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut : 

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset atau pejabat yang ditunjuk 
dalam waktu paling lambat ?(tujuh) hari setelah jatuh tempo kecuali apabila 
wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat 
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; 

b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dicantumkan 
alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan wajib pajak atau bukan 
karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditanda 
tangani Wajib Pajak; 

c. Atas permohonan yang disetujui, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset atau pejabat yang ditunjuk mengurangkan atau 
menghapus sanksi administrasi, bunga atau denda akibat keterlambatan 
pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan/ keterangan 
pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau 
dihapuskan. 
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d. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 X 24 (satu kali dua 
puluh empat) Jam sejak disetujuinya permohonan; 

e. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Oinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset menugaskan pejabat yang ditunjuk : 

1. Menuliskan catatan keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa 
sanksi tersebut dikenakan sebesar 2 % (dua persen) per bulan untuk 
kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama yang jelas; dan 

2. Menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi bunga tersebut. 

(4) Pengurangan atas penghapusan sanksi adminitrasi berupa bunga, denda dan/atau 
kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut : 

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset atau pejabat yang ditunjuk 
dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak ketetapan sejak Surat Ketetapan 
Pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat 
menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena 
keadaan diluar kekuasaannya; 

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan 
alasan yang jelas serta melampirkan : 

1. Surat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena 
kesalahannya; 

2. Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak 
terutang. 

(5) Berdasrkan Surat Permohonan dan lampiran yang menyertainya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) b, pejabat yang ditunjuk oleh Kepala 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset segera melakukan penelitian 
administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya 

Pasal 30 

(1) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, 
penelitian administrasi dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset atau pejabat yang ditunjuk. 

(2) Dalam hal permohonan memerlukan penelitian dan pembahasan materi lebih 
mendalam maka Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset atau 
pejabat yang ditunjuk melakukan rapat koordinasi untuk mendapatkan masukan 
dan pertimbangan yang dituangkan dalam laporan Hasil Rapat pembahasan 
permohonan pengurangan atau penghapusan pajak. 

(3) Atas dasar hasil penelitian administrasi, pejabat yang ditunjuk membuat telaahan 
atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk selanjutnya 
mendapatan persetujuan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset. 

(4) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , maka Kepala Oinas 
Pendap.atan Pengelolaan Keuangan dan Aset atau pejabat yang ditunjuk 
menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administrasi 
sebagai pengganti Surat Ketetapan Pajak atau STPO semula. 
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(5) Wajib Pajak melakukan pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima 
Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi. 

(6) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disetujui, maka 
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset atau pejabat yang 
ditunjuk segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan 
Penghapusan Sanksi Administrasi. 

BAB XIII 

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING 

Bagian Kesatu 

Tata cara Keberatan 

Pasal 31 

( 1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota dalam hal ini 
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset atau pejabat yang 
ditunjuk, atas suatu : 

a. SKPD; dan 

b. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ke tiga berdasarkan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku. 

(2) Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan 
membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib 
Pajak. 

(3) Satu keberatan hanya dapat diajukan terhadap 1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu) 
tahun pajak 

Pasal 32 

( 1) Penyelesaian keberatan atas SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 
(1 ), dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 
A set. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk beberapa Surat Ketetapan 
Pajak dengan objek yang sama, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara 
bersamaan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset atau 
pejabat yang ditunjuk. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk surat ketetapan pajak yang 
telah dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, maka 
penyelesaiannya dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset atau pejabat yang ditunjuk. 

(4) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut : 

a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai 
alasan-alasan yang jelas berupa data atau bukti bahwa jumlah pajak yang 
terhutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan tidak benar; 



136 

b. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara 
jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan 
pajak tersebut; 

c. Surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal 
permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan 
melampirkan surat kuasa; 

d. Surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dan 
untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan foto copynya; 
dan 

e. Permohonan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 
(tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali 
apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak 
dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. 

Pasal33 

( 1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 32 ayat (4), tidak dJanggap sebagai pengajuan keberatan sehingga 
tidak dapat dipertimbangkan. 

(2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih 
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat (4) heruf e. Kepala 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset atau pejabat yang ditunjuk 
dapat meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut. 

(3) Bentuk dan isi formulir permohonan pengajuan keberatan pajak tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini 

Pasal 34 

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan 
penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 35 

(1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat 
keberatan diterima, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
atau Pejabat yang ditunjuk harus memberikan keputusan atas keberatan yang 
dilakukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam surat keputusan keberatan 
atau surat keputusan penolakan keberatan. 

(2) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dapat berupa menerima 
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang 
terutang. 

(3) Dalam ja�gka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan 
K.ep�la �inas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset atau pejabat yang 
ditunjuk tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak 
dianggap dikabulkan. 

(4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan 
permohonan mengangsur pembayaran. 
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Pasal 36 

(1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, 
maka Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset menugaskan 
pejabat yang ditunjuknya untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya 
dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah. 

(2) Terhadap surat Keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset menugaskan pejabat yang 
ditunjuk untuk menyusun masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak 
dan hasilnya dituangkan dalam laporan koordinasi pembahasan keberatan pajak. 

Pasal 37 

( 1) Berdasarkan La po ran Pemeriksaan Pajak Daerah a tau laporan has ii Koordinasi 
pembahasan keberatan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, Kepala 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset menugaskan pejabat yang 
ditunjuk untuk membuat telaahan atas pemandangan keberatan pajak. 

(2) Berdasarkan telaahan pemandangan keberatan pajak sebagaimana dimaksud 
pad a ayat (1) pejabat yang ditunjuk membuat petikan surat Keputusan keberatan 
pajak untuk kemudian ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset. 

(3) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset menugaskan pejabat 
yang ditunjuk untuk melaporkan petikan surat keputusan keberatan pajak kepada 
Walikota secara periodik. 

Pasal 38 

(1) Kepala Dinas karena jabatannya 
membetulkan Surat Keputusan 
penerbitannya terdapat kesalahan 
dalam penerapannya. 

(2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permohonan 
Wajib Pajak, harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima petikan keputusan keberatan 
dengan memberikan alasan yang jelas. 

(3) Kepala Dinas Pendapatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan 
disampaikan oleh wajib pajak harus memberikan keputusan dalam bentuk surat 
Keputusan pembetulan atau surat keputusan penolakan pembetulan atas 
keputusan keberatan. 

(4) Dalam hal Kepala Dinas tidak memberikan keputusan atas permohonan dalam 
kurun waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka 
permohonan atas pembetulan dianggap dikabulkan. 

Bagian Kedua 

Tata Cara Pengajuan Banding 

Pasal 39 

(1) Wajib Pajak mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak 
atas keputusan mengenai keberatan yang tetapkan oleh walikota atau pejabat 
yang ditunjuk. 

atau atas permohonan Wajib Pajak dapat 
Keberatan Pajak Daerah yang dalam 

tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan 
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(2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1 ), diajukan secara tertulis dalam 
bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 
(tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilampirkan salinan dari 
surat Keputusan dimaksud. 

(3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan 
pelaksanaan penagihan pajak. 

Pasal 40 

(1) Tahap I (satu) keputusan keberatan, diajukan 1 (satu) surat banding. 

(2) Terhadap banding dapat diajukan Surat pernyataan pencabutan kepada 
pengadilan pajak. 

(3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihapus dari daftar 
sengketa dengan : 

a. Penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum 
sidang dilaksanakan; dan 

b. Putusan Majelis Hakim I Hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat 
pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding. 

(4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atas putusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali. 

Pasal 41 

Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, banding diajukan 
terhadap besarnya jumlah pajak yang terhutang, banding hanya dapat diajukan apabila 
jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50 % (lima puluh 
perseratus) 

Pasal 42 

(1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian 
atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah 
imbalan bunga 2 % (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan. 

(2) lmbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya 
STPD. 

BAB XIV 

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasal 43 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan 
pembayaran pajak daerah kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset. 

(2) P_engembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan -ke Kas 
Penerima dan pembayar berdasarkan : 

a. Perhitungan dari Wajib Pajak. 
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Pasal 45 

(1) Pengembalian kelebihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Membayar 
Kelebihan Pajak. 

(2) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, 
maka pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah 
bukuan juga berlaku sebaqai bukti. 

BAB XV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 46 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan menempatkannya dalam Serita Oaerah Kota Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 
Pada tanggal 31 Januari 2012 
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ttd. 
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ttd. 

Ir. SUYITNO, M.Si. 
Pembina Utama Madya 

NIP. 195801011985031031 

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2012 NOMOR 4 

Salinan sesual dengan .aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

I 

ttd 

PUDJIHARDJONO,SH 
NIP. 196007291 198503 j 007 


