
WALIKOTA MOJOKERTO 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR 2 TAHUN 2 0 1 3  

Menimbang 

Mengingat 

TENT ANG 

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MOJOKERTO 

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam pasal 92 ayat (4) 

Peraturan Dae rah Kata Mojokerto Nomor 1 2  Tahun 2010  tentang Pajak 

Daerah, perlu mengatur Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah yang 

dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto. 

1 .  Undang-undang nomor 1 7  tahun 1950  tentang Pembentukan 

Daerah Kata Kecil da lam L ingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 

Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah d iubah dengan undang 

undang nomor 1 3  tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang 

Nomor 1 6  dan 1 7  Tahun 1 9 5 0  tentang Pembentukan Kota-Kota 

Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia tahun 1954  Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik  Indonesia Norn or 551 ); 

2 .  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960  tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 ,  

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);  

3 .  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1 9 8 1  tentang Hukum acara 

Pidana (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 1 9 8 1  Nomor 

76,  Tambahan Lembaran Republ ik Indonesia Negara Nomor 

3209) ;  

4 .  Undang-undang Nomor 1 9  Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 

dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 4 2 1 ,  

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah 

d iubah dengan Undang-undang Nomor 1 9  tahun 2000 tentang 

Perubahan kedua Undang-undang Nomor 1 9  Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Repub l ik  

Indones ia Tahun 1997  Nomor 4 2 1 ,  Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 3686) ;  

5 .  Undang-undang Nomor 1 4  tahun 2002 tentang Pengadi lan Pajak 

(Lembaran Negara Republ ik  Indonesia tahun 2002 Nomor 27,  

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4 189 )  ;  
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6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Bangunan Gedung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara 'fahun 2004 Nomor 125, 'fambahan Lembaran 

Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Negara 

Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 

8. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

9. 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); 

10 .  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 47 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); 

12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara 

f'enyitaan dalam Rangka f'enagihan Pajak E>engan Surat f'aksa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 135, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 

14 .  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); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 , 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan 

Pajak Oaerah dan Retribusl Oaerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 1 1 9 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 5161) ;  

17 .  Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 

Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala 

Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak; 

18 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011  tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13  Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

19 .  Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 

tentang Pajak Daerah. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG TATA CARA 

PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH 

SABI  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1 .  Daerah adalah Kota Mojokerto. 

2. Walikota adalah Walikota Mojokerto. 

3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, yang 

selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto. 

4. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 

mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang 

dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan 

suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan 

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah. 
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5. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerte atau tenaga ahli yang ditunjuk 

oleh Wallkota yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk 

melaksanakan pemeriksaan pajak. 

6. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk 

mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, 

modal, penghasilan dan blaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan 

barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa 

neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir. 

7. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Closing Conference) adalah pembahasan 

yang dllakukan antara Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak atas temuan selama 

pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang disetujui maupun yang 

tidak disetujui dituangkan dalam Serita Acara Hasil Pemeriksaan yang 

ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak. 

8. Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang 

diselenggarakan oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang 

ditempuh, pengujian yang dilakukan, bukti dan keterangan yang dlkumpulkan dan 

kesimpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan. 

9. Bukti permulaan adalah keadaan dan/atau bukti-bukti, baik berupa keterangan, 

tulisan, perbuatan, atau benda-benda yang dapat memberikan petunjuk bahwa 

suatu tindak pidana sedang atau telah terjadi yang dilakukan oleh Wajib Pajak 

yang dapat menimbulkan kerugian pada Negara/Daerah. 

10 .  Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan pajak untuk mendapatkan bukti 

permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang 

perpajakan. 

1 1 .  Tim Pembahas adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto, bertugas untuk membahas 

perbedaan antara Pendapat Wajib Pajak dengan Hasil Pembal'lasan atas 

ianggapan Wajib Pajak oleh iim Pemeriksa Pajak. 

BAB II 

PEMERIKSAAN 

Pasal2 

(1)  Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah. 

(2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dilaksanakan 

oleh Kepala Dinas. 
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Pasal3 

(1)  Tujuan Pemeriksaan adalah untuk: 

a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka 

memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak; 

dan 

b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang 

undangan perpajakan. 

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1)  huruf a dapat dilakukan dalam 

hal Wajib Pajak: 

a. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk 

yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak; 

b. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi; 

c. tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat PemberitahuanObjek Pajak 

tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran; 

d. melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau 

akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;atau 

e. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi 

berdasarkan hasil analisis risiko (risk based selection) mengindikasikan adanya 

kewajiban perpajakan Wajlb Pajak yang tldak dipenuhi sesuai ketemuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

(3) Pemeriksaan sebagalmana dimaksud pada ayat (1)  huruf b meliputi pemerlksaan 

yang dilakukan dalam rangka : 

a. Wajib Pajak mengajukan keberatan; 

b. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan 

Neto; 

c. pencocokan data dan/atau alat keterangan; 

d. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil; 

e. pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak; 

f. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu 

kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; 

dan/atau 

g. memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran 

Pajak Berganda. 

Pasal4 

( 1 )  Ruang lingkup Pemeriksaan terdiri dari : 

a. Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan di tempat Wajib Pajak; 

b. Pemeriksaan Kantor yang dilakukan di Dinas. 
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(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf a dapat dilaksanakan 

dengan Pemeriksaan Lengkap atau Pemeriksaan Sederhana Lapangan. 

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf b dapat dilaksanakan 

dengan Pemeriksaan Sederhana Kantor atau Pemeriksaan dengan korespondensi. 

(4) Apabila dalam pelaksanaan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b ditemukan indikasi transaksi yang mengandung unsur transfer pricing, dan/atau 

transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, maka 

pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan. 

PasalS 

1 .  Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf 

a, dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan. 

2. Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf 

b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan. 

3. Dalam hal tertentu, Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat dilakukan dengan jenis 

Pemeriksaan Kantor. 

Pasal6 

(1)  Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan 

dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak 

tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan 

Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. 

(2) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan 

dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak 

tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laperan Hasil 

Pemeriksaan. 

(3) Apabila dalam Pemeriksaan Lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait 

dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya 

rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam 

serta memerlukan waktu yang leblh lama, Pemerlksaan Lapangan dllaksanakan 

dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. 

(4) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan berdasarkan criteria sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ,  ayat (2), dan ayat (3) harus memperhatikan jangka waktu 

penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 
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Pasal7 

(1)  Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan. 

(2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  meliputi standar 
umum, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil 
Pemeriksaan. 

Pasal8 

( 1 )  Standar umum Pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan 
berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Pajak dan mutu pekerjaannya. 

(2) Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang: 

a. telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki 
keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak, dan menggunakan keterampilannya 
secara cermat dan seksama; 

b. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa 
mengutamakan kepentingan negara; dan 

c. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk 
taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan. 

(3) Dalam hal diperlukan, Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
dilaksanakan oleh tenaga ahli dari Dinas yang ditunjuk oleh Walikota. 

Pasal9 

Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:  

a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai 
dengan tujuan F'emeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama; 

b. luas Pemeriksaan (audit scope) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh 
yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan 
keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan 
dengan Pemeriksaan; 

c. temuan Pemeriksaan narus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan 

berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan; 

d. pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang 

supervisor, seorang ketua tim serta seorang atau lebih anggota tim; 

e. tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dibantu oleh 
seorens etau lebih yang memiliki keah!ian tertentY yang bykan rnerupakan 
Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), baik yang 
berasal dari Dinas maupun yang berasal dari instansi di luar Dinas yang telah 
ditunjuk oleh Walikotasebagai tenaga ahli sepertl penerjemah bahasa, ahli di 
bidang teknologi informasi, dan pengacara; 
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f. apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari 

instansi lain; 

g. pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Dinas, tempat kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau ditempat lain yang 

dianggap perlu oleh pemeriksa Pajak; 

h. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat 

dilanjutkan di luar jam kerja; 

i. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja 

Pemeriksaan; 

j. laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan 

pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak. 

Pasal10 

Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus 

didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 huruf i dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Kertas Kerja Pemeriksaan wajib disusun oleh Pemeriksa Pajak dan berfungsi 

sebagai: 

1 )  bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan 

Pemeriksaan; 

2) bahan dalam melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib 

Pajak mengenai temuan Pemeriksaan; 

3) dasarpembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan; 

4) sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang 

diajukan oleh Wajib Pajak; dan 

5) referensi untuk Pemeriksaan berikutnya. 

b. Kertas Kerja Pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai: 

1) prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan; 

2) data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh; 

3) pengujian yang telah dilakukan; dan 

4) simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan 

Pemeriksaan. 

Pasal11 

Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

harus dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun sesuai 

standar pelaporan hasil Pemeriksaan yaitu : 
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a. Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang 

lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat 

kesimpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau 

tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundanq-undanqan perpajakan 

dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan. 

b. Laporan Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan antara lain mengenai: 

1 )  Penugasan Pemeriksaan; 

2) ldentitas Wajib Pajak; 

3) Pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak; 

4) Pemenuhan kewajiban perpajakan; 

5) Data/informasi yang tersedia; 

6) Buku dan dokumen yang dipinjam; 

7) Materi yang diperiksa; 

8) Uraian hasil Pemeriksaan; 

9) lkhtisar hasil Pemeriksaan; 

10) Penghitungan pajak terutang; 

1 1 )  Simpulan dan usul Pemeriksa Pajak. 

Pasal12 

( 1 )  Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak 

wajib: 

a. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan 

Pemeriksaan kepada Wajib Pajak; 

b. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah 

Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan; 

c. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak; 

d. memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan tim 

Pemeriksa Pajak mengalami perubahan; 

e. menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak; 

f. memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir 

Hasil Pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan; 

g. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan; 
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h. mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan 

atau peneatatan, dan dokumen lainnya yang dipifljam dari Wajib Pajak paling 

lama 7 (tujuh) harl sejak tanggal Laporan Hasll Pemeriksaan;dan 

i. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang 

diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka 

Pemeriksaan. 

(2) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dilaksanakan deflgafl jenis Pemeriksaan Kanter, Pemeriksa Pajak 

wajlb: 

a. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah 

Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan; 

b. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan 

diperiksa; 

c. memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan tim 

Pemeriksa Pajak mengalami perubahan; 

d. memberitahukan secara tertulis hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak; 

e. melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan apabila Wajib Pajak hadir 

dalam batas waktu yaflg telah ditentukan; 

f. memberi petunjuk kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya agar pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun 

selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

undangan perpajakan; 

g. mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan 

atau peneatatan dan dekumen lainnya yaAg dipinjam dart Wajie Pajak paliAg 

lama i (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan;dan 

h. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang 

diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka 

Pemeriksaan. 

Pasal13 

(1 )  Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak 

berwenang: 

a. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar 

pembukuan atau peneatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan 

penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, 

atau objek yang terutang pajak; 

b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik; 
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c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak 
bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku 
atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, 

dokurnen lain, uang dan/atau baranq yang dapat rnernberi petunjul< tentang 
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, 

atau objek yang terutang pajak; 

d. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran 
Pemeriksaan, antara lain berupa: 

1 )  menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila 
dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan 

peralatan dan/atau keahlian khusus: 

2) rnernberl kesernpatan kepada Perneriksa Pajak untuk membuka barang 
bergerak dan/atau tidak bergerak;dan/atau 

3) menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan 

Lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak 

sehin9ga sulit untuk dibawa ke kantor Dinas; 

e. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak 
dan/atau tidak bergerak; 

f. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;dan 

g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang 

mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui Kepala 

Dinas. 

(2) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Perneriksa Pajak 

berwenang: 

a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan dengan menggunakan surat panggilan; 

b. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar 
pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola 
secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, 
kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang 

pajak; 

c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran 

Pemeriksaan; 

d .  meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib F>ajak; 

e. meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik melalui 
Wajib Pajak;dan 

f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang 
mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui Kepala 
Dinas. 



12 

Pasal14 

( 1 )  Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berhak : 

a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal 

Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan; 

b. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan pemberitahuan secara 

tertulis sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan; 

c. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan 

dan tujuan Pemeriksaan; 

d. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila 

susunan Tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan; 

e. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; 

f. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang 

telah ditentukan; 

g. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas, 

dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan 

Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan 

h. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh 

Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir kuesioner Pemeriksaan. 

(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak berhak: 

a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal 

Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan; 

b. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang 

alasan dan tujuan Pemeriksaan; 

c. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila 

susunan Pemeriksa Pajak mengalami pergantian; 

d. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; 

e. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang 

telah ditentukan; 

f. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas, 

dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan 

Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;dan 

g. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh 

Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksaan. 
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Pasal15 

( 1 )  Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib : 

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang 
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang 
berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan 
bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; 

b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang 
dikelola secara elektronik; 

c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, 
barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut dlduga 
digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi 
dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain,uang dan/atau barang yang 
dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, 

pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak serta 
meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak; 

d. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa: 

1 )  menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila 
dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memertukan 
peralatan dan/atau keahlian khusus; 

2) memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang 
bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau 

3) menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan 
Lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak 
sehingga sulit untuk dibawa ke kantor Dinas. 

e. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil 
Pemeriksaan;dan 

f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan. 

(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib: 

a. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan 
waktu yang ditentukan; 

b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang 
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data 
yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang 
diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Paj�k. atau Qbjek y�ng 
terutang pajak; 

c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; 

d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil 
Pemeriksaan; 
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e. meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik;dan 

f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan. 

BAB Ill 

PEMINJAMAN DOKUMEN 

Pasal16 

(1)  Dalam hal Pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan Lapangan : 

a. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta 

keteranqan lain yang dlperlukan dan dipereleh/ditemukan pada saat 

pelaksanaan Pemerlksaan ditempat Wajib Pajak, dipinjam pada saat itu Juga 

dan Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman. 

b. dalam hat buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara 

elektrenik serta keterangan lain yang diperlukan dan belum 

diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, Pemeriksa Pajak membuat surat permintaan 

peminjaman. 

c. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta 

keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib diserahkan 

kepada Pemeriksa Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak surat permintaan 

peminjaman buku, catatan, dan dokumen disampaikan kepada Wajib Pajak. 

(2) Oalam hal Pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan Kantor : 

a. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta 

keterangan lain yang diperlukan eleh Pemeriksa Pajak, harus dicantumkan 

pada surat panggilan. 

b. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta 

keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib dipinjamkan pada 

saat Wajib Pajak memenuhi panggilan dan Pemeriksa Pajak membuat bukti 

peminjaman. 

c, dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara 

elektronik serta keterangan lain yang diperlukan belum dipinjamkan pada saat 

Wajib Pajak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf b, 

Pemeriksa Pajak membuat surat permlntaan peminjaman. 

d. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta 

keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib diserahkan 

kepada Pemeriksa Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak surat panggilan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memuat permintaan pemlnjaman 

diterima oleh Wajib Pajak. 
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(3) Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik 

serta keterangan lain belum dipenuhi dan jangka waktu 1 (satu) bulan 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf c atau ayat (2) huruf d belum 

terlampaui, Pemeriksa Pajak dapat menyampaikan peringatan secara tertulis 

paling banyak 2 (dua) kali. 

Pasal17 

( 1 )  Setiap penyerahan buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara 

elektronik serta keterangan lain dari Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak harus 

membuat bukti peminjaman. 

(2) Dalam hal buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam berupa fotocopy dan/atau 

data yang dikelola secara elektronik, Wajib Pajak yang diperiksa harus membuat 

surat pernyataan bahwa fotocopy dan/atau data yang dikelola secara elektronik 

yang dipinjamkan kepada Pemeriksa Pajak adalah sesuai dengan aslinya. 

(3) Dalam hal jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

ayat (1) huruf c atau ayat (2) huruf d terlampaui dan surat permintaan 

peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)  huruf b atau ayat 

(2) huruf c tidak dipenuhi sebagian atau seluruhnya, Pemeriksa Pajak harus 

membuat berita acara mengenai hal tersebut. 

(4) Dalam hat buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik 

serta keterangan lain perlu dilindungi kerahasiannya, Wajib Pajak dapat 

mengajukan permintaan agar pelaksanaan Pemeriksaan dapat dilakukan di 

tempat Wajib Pajak dengan menyediakan ruangan khusus. 

Pasal18 

(1)  Dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang 

melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak tidak 

memenuhi sebagian atau seluruh permintaan peminjaman sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) sehingga besarnya penghasilan kena pajak 

tidak dapat dihitung, Pemeriksa Pajak dapat menghitung penghasilan kena pajak 

secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

(2) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak 

tidak memenuhi sebagian atau seluruh permlntaan peminjaman sebagalmana 

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) sehingga besarnya penghasilan kena pajak 

tidak dapat dihitung, Pemeriksa Pajak mengusulkan Pemeriksaan Bukti 

Permulaan. 

Pasal19 

(1)  Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 92 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 

sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan, Wajib Pajak harus 

menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan. 
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(2) Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan 

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,  Pemeriksa Pajak membuat 

berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak. 

(3) Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan Pemenksa f>ajak dalam rangka 

Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak membuat berita acara tidak dipenuhinya 

panggilan Pemeriksaan oleh Wajib Pajak. 

(4) Apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak tidak ada 

ditempat, maka:  

a. pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada pihak yang dapat dan 

mempunyai kewenangan untuk mewakili Wajib Pajak, terbatas untuk hal yang 

ada dalam kewenangannya, dan selanjutnya Pemeriksaan ditunda untuk 

dilanjutkan pada kesempatan berikutnya; 

b. guna keperluan pengamanan Pemeriksaan, sebelum dilakukan penundaan 

Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemeriksa 

Pajak dapat melakukan penyegelan; 

c. apabila pada saat Pemeriksaan Lapangan dilanjutkan setelah dilakukan 

penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wajib Pajak tetaptidak ada 

di tempat, Pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta 

pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna 

membantu kelancaran Pemeriksaan; 

d. dalam hal pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud pada huruf c menolak untuk membantu kelancaran 

Pemeriksaan, pegawai Wajib Pajak tersebut harus menandatangani surat 

pernyataan penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan; 

e. dalam hal pegawai Wajib Pajak menolak untuk menandatangani surat 

pernyataan penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud pada huruf d, Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan 

membantu kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa 

Pajak. 

(5) Surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,  

atau berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

atau berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), atau surat pernyataan penolakan membantu kelancaran 

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, atau berita acara 

penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) huruf e, dapat dijadikan dasar untuk penetapan pajak secara jabatan 

atau diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan. 

Pasal20 

Pemeriksa Pajak berwenang melakukan penyegelan dalam hal Wajib Pajak : 

a. tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang tertentu serta 

barang bergerak dan/atau tidak bergerak;dan/atau 
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b. tidak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan yang antara lain berupa 

tidak memberikan kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara 

elektronik dan/atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak. 

Pasal21 

( 1 )  Untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci, Pemeriksa Pajak melalui Kepala 

Dinas dapat memanggil Wajib Pajak. 

(2) Penjelasan Wajib Pajak yang diberikan kepada Pemeriksa Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1 ), dituangkan dalam berita aoara pemberian keterangan 

Wajib Pajak. 

Pasal22 

(1)  Pemeriksa Pajak melalui Kepala Dinas, dapat meminta keterangan dan/atau bukti 

yang berkaitan dengan Pemeriksaan yang sedang dilakukan terhadap Wajib 

Pajak kepada pihak ketiga secara tertulis. 

(2) Pihak ketiga harus memberikan keterangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak 

diterimanya surat permintaan keterangan atau bukti atau surat izin dari pihak 

yang berwenang. 

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi 

oleh pihak ketiga, Pemeriksa Pajak segera menyampaikan Surat Peringatan I. 

(4) Apabila Surat Peringatan I tidak dipenuhi oleh pihak ketiga, Pemeriksa Pajak 

segera menyampaikan Surat Peringatan I I .  

(5) Apabila Surat Peringatan II tidak juga dipenuhi oleh pihak ketiga, Pemeriksa 

Pajak segera membuat berita acara tidak dipenuhinya permintaan keterangan 

atau bukti dari pihak ketiga. 

Pasal23 

( 1 )  Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

harus diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan memberikan hak kepada Wajib 

Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhlr. 

(2) Pemberitahuan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 )  tidak dllakukan apablla Pemerlksaan dllanjutkan dengan 

Pemeriksaan Bukti Permulaan. 

(3) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

beserta lampirannya disampaikan oleh Pemeriksa Pajak melalui kurir, faksimili, 

pes, atau jasa peflgirimafl lairmya. 

(4) Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil 

Pemeriksaan dan berhak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan 

paling lama : 

a. 3 (tiga) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh 

Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Kantor; 
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b. 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima 
oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Lapangan. 

Pasal24 

(1)  Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) 
Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan yang berisi 
tentang persetujuan atas seluruh hasil Pemeriksaan dan hadir dalam 
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemerlksa Pajak menggunakan 
tanggapan tersebut sebagai dasar untuk membuat risalah pembahasan dan berita 

acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Tim 
Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak. 

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) 
Wajib Pajak menyampaikan surat tan99apan hasil Pemeriksaan yang berisi 
tentang persetujuan atas seluruh hasil Pemeriksaan namun tidak hadir dalam 
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak menggunakan surat 
tanggapan tersebut sebagai dasar untuk membuat risalah pembahasan dan berita 
acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, 
yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak. 

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) 
Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan yang berisi 
tentang ketidaksetujuan atas sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan dan hadlr 
dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak menggunakan 
surat tanggapan tersebut sebagai dasar untuk melakukan pembahasan akhir 
denganWajib Pajak dan hasil pembahasannya dituangkan dalam risalah 
pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang 
ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak. 

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) 
Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan yang berisi 
tentang ketidaksetujuan atas sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan namun 
tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak 

mengg�.makan surat tanggapan tersebut $eb�gai easer untuk rnernbuat ri$alah 

pembahasan dan berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan 
Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak. 

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) 

Wajib Pajak tidak menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan dan tidak 
. - - 

hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak membuat 
berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil 
Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak. 

(6) Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan 
dan Pemeriksa Pajak telah membuat dan menandatangani berita acara 
ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan 

sebagairnana dimaksud pada ayat (2), avat (4), atau ayat (5), Pembahasan Akhir 
Hasil Pemeriksaan dianggap telah dilaksanakan. 
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(7) Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani berita acara Pembahasan Akhir 

Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  atau ayat (3), 

Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita 

acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. 

(8) E>alam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa 

Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat 

mengajukan permintaan agar perbedaan terssbut dibahas lebih dahulu oleh Tim 

Pembahas. 

(9) Hasil pembahasan oleh Tim Pembahas dituangkan dalam risalah Tim Pembahas 

yang merupakan bagian dari Kertas Kerja Pemeriksaan. 

(10) Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pernenuhan kewajiban perpajakan denqan jenis Pemeriksaan Kantor harus 

diselesaikan paling lama 3 (tiga) minggu. 

( 1 1 )  Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan harus 

diselesaikan palin9 lama 1 (satu) bulan. 

Pasal25 

( 1) Risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan. 

(2) Pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak 

dihitung sesuai dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan,kecuali: 

a. Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir tetapi 

menyampaikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 

ayat (2) atau ayat (4), pajak yang terutang dihitung berdasarkan hasil 

Pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan 

memperhatikan t�ngg�p�n tertulis dari W�jib P�j�k; 

b. Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir dan tidak 

menyampaikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 

(5), pajak yang terutang dihitung berdasarkan hasil Pemeriksaan yang telah 

diberitahukan kepada Wajib Pajak. 

Pasal26 

( 1) Hasil Pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan yang 

dilaksanakan tanpa: 

a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; atau 

b. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dapat dibatalkan secara jabatan atau 

berdasarkan permohonan Wajib Pajak oleh Walikota. 

(2) Dalam hal dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), proses 

Pemeriksaan harus dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur penyampaian. 

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan/atau Pembahasan Akhlr Hasll 

Pemeriksaan. 
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(3) Dalam hal pembatalan dilakukan karena Pemeriksaan dilaksanakan tanpa 

penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, berdasarkan surat 

keputusan pembatalan hasil Pemeriksaan,Pemeriksa Pajak melanjutkan 

Pemeriksaan dengan memberitahukan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak 

dan melakukan pembahasan akhir dengan prosedur sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 24 dan Pasal 25. 

Pasal27 

1 .  Walaupun telah melakukan Pemeriksaan, dengan syarat Walikota belum 

menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat 

mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat 

Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya dan Pemeriksaan tetap dilanjutkan. 

2. Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat 

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) ,  hanya dapat dilakukan 

sebelum Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil 

Pemeriksaan. 

3. Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat 

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  oleh Pemeriksa Pajak 

diperlakukan sebagai tambahan informasi atau data dan menjadi bahan 

pertimbangan bagi Pemeriksa Pajak sebelum menyampaikan Surat 

Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak. 

Pasal28 

( 1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat 

diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan apabila: 

a. pada saat pelaksanaan Pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak 

pidana di bidang perpajakan; 

b. pada saat Wajib Pajak badan diperiksa memenuhi ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2); atau 

c. Wajib Pajak menolak untuk dilakukan Pemeriksaan, tidak memenuhi 

panggilan Pemeriksaan Kantor, menolak membantu kelancaran Pemeriksaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan terhadap Wajib Pajak tersebut 

tidak dilakukan penetapan pajak secara jabatan. 

(2) Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), usulan Pemerlksaan Bukti Permulaan harus 

memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak. 

(3) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1)  disetujui, pelaksanaan Pemeriksaan dihentikan dengan membuat 

Laporan Hasil Pemeriksaan sumir, kecuali usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan 

terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, 

penyelesaian Pemeriksaan ditangguhkan sampai dengan : 
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a. Pemeriksaan Bukti Permulaan diselesaikan dan tidak dilanjutkan dengan 

penyidikan; 

b. penyidikan dihentikan dan tidak dilakukan penuntutan; 

c. diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap yang menyatakan Wajib Pajak bebas atau lepas dari segala tuntutan 

hukum. 

Pasal29 

(1)  Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) 

dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila: 

a. Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak dilanjutkan dengan penyidikan; 

b. penyidikan dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan 

c. diterima putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

yang menyatakan Wajib Pajak bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. 

(2) Dalam hal Pemeriksaan dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,  jangka 

waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1 ), ayat (2), dan 

ayat (3) diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. 

Pasal30 

(1)  Pemeriksaan Ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan instruksi atau 

persetujuan Walikota. 

(2) lnstruksi atau persetujuan Walikota untuk melaksanakan Pemeriksaan Ulang 

dapat diberikan: 

a. Apabila terdapat data baru masuk data yang semula belum terungkap; atau 

b. Berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas. 

(3) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan harus didahului dengan 

Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,  dalam hal sebelumnya 

terhadap kewajiban perpajakan yang sama telah diterbitkan surat ketetapan pajak 

berdasarkan hasil Pemeriksaan. 

Pasal31 

(1)  Ruang lingkup Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, 

pencocokan, atau pengumpulan mater! yang berkaltan dengan tujuan 

Pemeriksaan. 

(2) Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundanq-undanqan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai 

berikut: 

1 )  Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan; 

2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; 
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3) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; 

4) Wajib Pajak mengajukan keberatan; 

5) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan 
Neto; 

6) Pencocokan data dan/atau alat keterangan; 

7) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil; 

8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai; 

9) Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak; 

10) Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu 
kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; 
dan/atau 

1 1 )  Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran 
Pajak Berganda. 

Pasal32 

( 1 )  Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 31 dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan 
Lapangan. 

(2) Jangka waktu Pemeriksaan Kantor terkait dengan Pemenksaan untuk tujuan lain 
adalah paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 14 
(empat belas) hari yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi 
surat pan99ilan dalam ran9ka Pemeriksaan Kantor sampai den9an tan99al 
Laporan Hasil Pemeriksaan. 

(3) Jangka waktu Pemeriksaan Lapangan terkait dengan Pemeriksaan untuk tujuan 
lain adalah paling lama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 
4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai 
dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. 

(4) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 
ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, jangka waktu 
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) harus 
memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan penghapusan Nomor 
Pokok Wajib Pajak. 

(5) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 
ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan permohonan Pengusaha Kena Pajak, 
jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) 
harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pencabutan 
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 

Pasal33 

( 1 )  Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilaksanakan sesuai dengan standar 
Pemeriksaan. 
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(2) Standar Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

meliputi standar umum, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar 

pelaporan hasil Pemeriksaan. 

Pasal34 

Pemeriksa Pajak yang melaksanakan Pemeriksaan untuk tujuan lain juga harus 

memenuhi standar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)  dan ayat(2). 

Pasal35 

Pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilakukan sesuai dengan standar 

pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu: 

a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai 

dengan tujuan Pemeriksaan dan mendapat pengawasan yang seksama; 

b. luas Pemeriksaan disesuaikan dengan kriteria dilakukannya Pemeriksaan untuk 

tujuan lain; 

c. Pemeriksaan dilakukan oleh tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang 

supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim; 

d. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Dinas, tempat kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau di tempat lain yang 

dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak; 

e. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat 

dilanjutkan di luar jam kerja; 

f. Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja 

Pemeriksaan; 

g. Laporan Hasil Pemeriksaan untuk tujuan lain digunakan sebagai dasar penerbitan 

surat keputusan atau sebagai bahan masukan untuk pembuatan keputusan. 

Pasal36 

Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus didokumentasikan dalam bentuk Kertas 

Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f dengan 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Kertas Kerja Pemeriksaan wajib disusun oleh Pemeriksa Pajak dan berfungsi 

sebagai: 

1 )  Bukti bahwa Pemeriksa Pajak telah melaksanakan Pemeriksaan berdasarkan 

standar Pemeriksaan; dan 

2) Dasarpembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan; 

b. Kertas Kerja Pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai: 

1 )  data, keterangan, dan/ atau bukti yang diperoleh; 

2) prosedurPemeriksaan yang dilaksanakan; dan 
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3) simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan 

Pemeriksaan. 

Pasal37 

Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil 

Pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu: 

a. Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang 

lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat 

simpulan Pemeriksa Pajak dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang 

terkait; 

b. Laporan Hasil Pemeriksaan untuk tujuan lain antara lain menqenai: 

1 )  Penugasan Pemeriksaan; 

2) ldentitas Wajib Pajak; 

3) Dasar (tujuan) Pemeriksaan; 

4) Buku dan dokumen yang dipinjam; 

5) Materi yang diperiksa; 

6) Uraian hasil Pemeriksaan; 

7) Simpulan dan usul Pemeriksa. 

Pasal38 

( 1 )  Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan 

Lapangan, Pemeriksa Pajak wajib: 

a. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah 

Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan; 

b. mernberitahukan secara tertulis tentang dilakukannya Pemeriksaan untuk 

tujuan lain kepada Wajib Pajak; 

c. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan 

diperiksa; 

d. menunjukkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan Tim 

Pemeriksa Pajak mengalami perubahan; 

e. membuat Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai dasar penyusunan Laporan 

Hasil Pemeriksaan; 

f. mengembalikan buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang 

dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan 

Hasil Pemeriksaan; dan/atau 
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g. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang 

diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka 

Pemerlksaan. 

(2) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan 

Kantor, Pemeriksa Pajak wajib: 

a. menyampaikan surat panggilan tentang dilakukannya Pemeriksaan untuk 

tujuan lain kepada Wajib Pajak; 

b. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah 

Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan; 

c. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan 

diperiksa; 

d. memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila terdapat perubahan 

susunan Tim Pemeriksa Pajak; 

e. membuat Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai dasar penyusunan Laporan 

Hasil Pemeriksaan; 

f. mengembalikan buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang 

dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan 

Hasil Pemeriksaan; dan/atau 

g. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang 

diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka 

Pemeriksaan. 

Pa,,t39 

( 1 )  Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan 

Lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang: 

a. meminjam dan memeriksa buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar 

pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan 

tujuan Pemeriksaan; 

b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik; 

c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak 

bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku 

atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, 

dokumen lain, dan/atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan; 

d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan/atau 

e. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang 

mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui Kepala 

Dinas. 
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(2) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan 

Kantor, Pemeriksa Pajak berwenang: 

a. meminjam dan memeriksa buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar 

pembukuan atau peneatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola 

secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, 

kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak; 

b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan/atau 

c. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang 

mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui Kepala 

Dinas. 

Pasal40 

(1)  Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan 

Lapangan, Wajib Pajak berhak: 

a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal 

Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada 

waktu Pemeriksaan; 

b. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan pemberitahuan secara 

tertulis sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan; 

c. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang 

alasan dan tujuan Pemeriksaan; 

d. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila 

terdapat perubahan susunan Tim Pemeriksa Pajak; dan/atau 

e. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh 

Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksaan. 

(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan 

Kantor, Wajib Pajak berhak: 

a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal 

Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada 

waktu Pemeriksaan; 

b. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang 

alasan dan tujuan Pemeriksaan; 

c, meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila 

terdapat perubahan Susunan Tim Pemeriksa Pajak; dan/atau 

d. Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh 

Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksaan. 
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Pasal41 

( 1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan 

Lapangan, Wajib Pajak wajib: 

a. memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang 

menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain, yang 

berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan; 

b. memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang 

dikelola seeara elektronik; 

c. memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang penyimpanan buku 

atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau peneatatan, 

dokumen lain, dan/atau barang, yang berkaltan dengan tujuan Pemeriksaan 

serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak; dan/atau 

d. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data 

dan/atau keter-angan lain yang diperlukan. 

(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan Jenis Pemeriksaan 

Kantor, Wajib Pajak wajib: 

a. memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang 

menjadi dasar pembukuan atau peneatatan dan dokumen lain, yang 

berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan; dan/atau 

b. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data 

dan/atau keterangan lain yang diperlukan. 

Pasal42 

( 1 )  Buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi dan keterangan lain yang 

dipinjam harus disesuaikan dengan tujuan dan kriteria Pemeriksaan untuk tujuan 

lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 .  

(2) Peminjaman buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan 

lain harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16 dan Pasal 17 .  

Pasal43 

1 . Apabila dalam Pemeriksaan untuk tujuan lain Wajib Pajak tidak memenuhi 

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 1 ,  Wajib Pajak harus 

menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan. 

2. Dalam hal terjadi penolakan untuk menandatangani surat pernyataan penotakan 

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,  Pemeriksa Pajak membuat 

berita aeara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemenksa Pajak. 
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Pasal44 

(1)  Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan atau berita acara 

penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, permohonan 

Wajib Pajak tidak dapat diproses atau dipertimbangkan dalam hal Pemeriksaan 

untuk tujuan lain dilakukan dalam rangka: 

a. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil; 

b. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;dan/atau 

c. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu 

kompensasi kerugian; 

d. sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan. 

(2) Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan atau berita acara 

penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Wajib Pajak 

akan diberi Nomor Pokok Wajib Pajak dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 

Pajak secara jabatan dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam 

rangka: 

a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan; dan/atau 

b. pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. 

(3) Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan atau berita acara 

penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, permohonan 

Wajib Pajak tidak dikabulkan dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan 

dalam rangka: 

a. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; dan/atau 

b. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Wajib Pajak Kena Pajak. 

Pasal45 

( 1 )  Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Pemeriksa Pajak melalui 

Kepala Dinas juga dapat memanggil Wajib Pajak untuk memperoleh penjelasan 

yang lebih rinci atau meminta keterangan dan/atau bukti yang berkaitan dengan 

Pemeriksaan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2007. 

(2) Permintaan keterangan kepada Wajib Pajak atau kepada pihak ketiga 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  harus dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22. 
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BABIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 46 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota 

ini dengan penempatannya dalam Serita Oaerah Kota Mojokerto 

Ditetapkan di Mojokerto 

pada tanggal 2 Januari 

MOJOKERTO 

2013 

ABDULGANIS0EHARTONO 

Diundangkan di Mojokerto 

pada tanggal 2 Januari 2 0 1 3  

SEKRETARIS/DAERAH KOTA MOJOKERTO 

J:. SUYJJ:MO, M.Si  

Pembina Utama Madya 

NIP.  19580101  198503 1 031 

SERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2013  NOMOR 2 
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sannan sesuai dengan as!inya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 
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PUDJI HARDJONO SH 
NIP. 19600729198503 1 007 

 


