WALIKOTA MOJOKERTO
PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 43,

TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MOJOKERTO,

.

Menimbang

bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kola Mojokerto
Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan, maka guna kelancaran pelaksanaan pemungutan dan
penetapan pajak mineral bukan logam dan batuan, maka
perlu
Pelaksanaan
dipandang
menetapkan
Petunjuk
Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan
Peraturan Walikota.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 teruanq Pembentukan Daerah Kata Kec]l dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur/Jawa Tengah/Jawa Bara! sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang 16 dan 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan. Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa
(Lembaran Negara Republik lndpnesia Tahun 1954 Nomor
40, Tambahan Lembaran Negara:. Republik Indonesia Nomor

551) ;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (L,embaran N�gara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor. 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 3686)

3. Undang-Ufldang 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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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
5. Undang-undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik.
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, TarnbahanLernbaran Negara Nomor

4400);
6. Undanq-Undanq Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

7. Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
8. Undang-Undang
Nomor
4
Tahun
2009
tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
" Republik Indonesia Nomor 959) ;
Lernbaran Negara
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
.'
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

10. 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);
11. Undang-undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran
Neqara RJpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
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12. Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578) :
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
· Republik Indonesia Tahun 2010. Norn or 119, Tambahan
t.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161):
14. Peraturan Menterl Dalam Negeri Namer 13 Tahun 2006
Pedoman
Daerah
Pengelolaan
Keuangan
tentang
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 :
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah :
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997
ten tang Tata Cara 'Pemeriksaan di Bidang Pajak Dae rah :
17. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor
Tahun 2013
tentang Pajak Mineral Bukan L:ogam dan Batuan.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan

,

PEr.ATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan 1/.Jalikota
... · ini, yang dimaksud dengan :
1.

Oaerah adalah Kola Mojokerto.

2.

Pemerintah Oaerah adalah Kepala Daerah dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara perrrerintahan daerah.

3.

Kepala Daerah adalah Walikota Mojokerto

4.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset yang
selanjutnya disingkat DPPKA, adalah Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Mojokerto.
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5.

Sadan adalah sekLimpulan orang danfatau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha
milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama
atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak adalah
pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari
sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

7.

Pengambilan mineral bukan logam atau batuan adalah pengambilan mineral
dari sumber alam didalarri dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

8.

Mineral Bukan Logam dan Saluan adalah mineral bukan logam dan batuan
sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan dibidang
mineral dan batuan.

9.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah
surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan
pembayaran pajak yang terhutang.

10.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
forrnullr atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

11.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

12.

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

13.

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

14.

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

15.

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 dari tidak ada kredit pajak.
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16.

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

17.

Pembayaran pajak adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib
pajak sesuai dengan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD ke kas
daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang telah
ditentukan.

18.

Surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan
masalah teknis, kesalahan hitung, danlatau kekeliruan yang terdapat dalam
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,SKPDN atau STPD.

19.

Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan alas keberatan terhadap
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

20.

Putusan banding adalah putusan badan penyelesaian sengketa pajak atas
banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

21.

Pemungutan adalah suatu rangkalan kegiatan mulai dari penghimpunan data
obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai
kegiatan penagihan
periyetorannya.

pajak

kepada

wajib

pajak

serta

pengawasan

22.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur
untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta,
kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya serta jum\ah harga
pero\ehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun
laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun
pajak berakhir.

23.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari. mengumpulkan dan
mengolah data keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.

BAB II
NAMA OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal2
(1) Deng an Nama Pajak. Mineral Bukan Logam dan Batu an dipungut pajak alas
pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
(2) Obyek Pajak Mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan
mineral dan batuan bukan logam meliputi :
a. asbes;
b. batu tulis;
c. batu setengah permata;

6
d. batu kapur:
e. batu apung;
f.

batu permata;

g. bentonit:
h. do lorn it:
I.

feldspar;

j.

garam batu (halite):

k. grafit;

I.

graniVandesit;

m. gips:
n. kalsit;
o.. kaolin;
p. leuslt;
q. magnesit;

r.

mika;

s. marmer:

t.

nitrat;

u. opsidien;
V.

oker;

w. pasir dan kerikil;

x.

pasir kuarsa;

y. perlit;
z. phospat;
aa. talk;·
bb. tanah serap (fullers earth);
cc. tanah diatome:

dd. tanah Jiat;
ee. tawas (alum):
ff .. tras;

gg. yarosif
hh.zeolit;
ii. basal; dan

jj .. trakkit.
kk. lodium.
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(3) Dikecualikan dari obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak
dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk
keperluan rumah tangga, pemasangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel
listrik/telpon, penanaman pipa air/gas.
b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan
ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara
komersial.

Pasal 3
(1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral
Bukan Logam dan Batuan.
(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan
Logam dan Batuan.

BAB Ill
DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal4
(1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan
Logam dan Batuan.
(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dihitung dengan rum us sebagai
berikut:
NJHP

= Volume I Tonase x Nilai Pasar I Harga Standar

(3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harqa rata-rata yang
berlaku di Kola Mojokerto, pada masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan
Batuan.

Pasal 5
Tari! Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh
persen), kecuali pasal 3 ayat (1) huruf kk ludiom, ditetapkan 5 % (Lima persen)

Pasal 6
Besaran Pokok Pajak yang terutang dengan cara mengalikan tarif pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 4.
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BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 7
(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan
lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Kepala
DPPKA selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

BABV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal8
Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BABVI
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal9
(1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bu Ian kalender.
(2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran dan pengambilan ·
kepada penyelenggaraan Mineral Bukan Logam dan Batuan sejak diterbitkan
SPTPD.

BABVII
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 10
(1) Berdasarkan SPTPD sebagimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Kepala
DPPKA menerbitkan SKPD.
(2) Apa bi la SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar
setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima,
dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan
dan tagihan dengan menerbitkan STPD.

Pasal 11
(1) V'Jajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (1) digunakan untuk menghitung pajak yang terutang;
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(t) OaJam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, KepaJa
Oaerah dapat menerbitkan :
a.

SKPDKB:

b.

SKPDKBT;

c.

SKPD.

(3) SKPOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
a.

Apabila berdasarkan hasiJ pemeriksaan atau keterangan Jain pajak yang
terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa
denda sebesar 2 % (dua persen) sebuJan dihitung dari pajak yang kurang
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling Jama 24 (dua puluh empat)
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

b.

Apabila SPTPci tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka
waktu yang ditentukan dan telah ditequr secara tertulis, dikenakan sanksi
administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) sebuJan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

c.

Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak terutang dihitung
secara jabatan, dikenakan sanksi aorninistrasi berupa denda kenaikan 25 0/o
(dua puJuh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi
berupa denda sebesar 2 % (dua perseri) sebulan dihitung dari pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila
ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumJah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah
kekurangan pajak tersebut.
(5) SKPDN' sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumJah
pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak;
(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang sebgaim_ana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah
ditentukan,ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi
administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan;
(7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)tidak dikenakan apabila wajib pajak meJaporkan sendiri sebelum dilakukan
tindakan pemeriksaan.
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BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12
(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima
(BKP) Bendahara Pembantu Penerimaan pada DPPKA atau tempat lain yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang· dilentukan dalam SKTPD. SKPD,
SKPDKB, dan STPD.
(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk. hasil
penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dan ayat (2) dilakukan .
dengan menggunakan SSPD.
Pasal 13
(1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
(2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu. setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan.
(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus
dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan denda 2 % (dua
persen) sebulan dari jumlah yang belum atau kurang dibayar.
(4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan denda 2 % (dua
persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara
pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (4),ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Pasal 14
(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda
bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak
sebagaimana dimaksud pad a ayat (1 ), ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 15
(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat tempo
pembayaran.
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(2) Dalam jangk� waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat
Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang
terutang.
(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala DPPKA.

Pasal 16
(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu
sebagaimana telah ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau
Surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat
Paksa.
(2) Kepala DPPKA menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari
sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain sejenis.

BABX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 17
(1) Kepala Daerah berdasarkan pennohonan Wajib Pajak dapat memberikan
pengurangan, kerlnganan dan pembebasan pajak.
(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

pajak

BABXI
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
ATAU PENGHAPUSAN DAN SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 18
(1) Walikota karena jabatan atau alas pennohonan Wajib Pajak dapat:
a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan
dalam penerapan peraturan perundang,undangan perpajakan daerah;
b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;
c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda
dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sahksi tersebut dikenakan karena
kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan
atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD. SKPDB, SKPDKBT dan STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh
Wajib Pajak kepada Kepala Daerah, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKBT atau STPD dengan
rnernberlkan alasan yang jelas.
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(3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus
memberikan keputusan.
(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan,
permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan
atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XII
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 19
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau
Pejabat atas suatu SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan
pemotonqan atau pemungutan atau pihak ketiga berdasarkan ketentuan
peraturan perundangan perpajakan daerah.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalarn jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal .surat, tanggal permohonan atau pemungutan sebagaimana dimaksud
· pad a ayat (1) kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit
sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan
sehingga tidak dipertimbangkan.
(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau
Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos
pencatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.
(7) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 12 (dua
betas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diterima. sudah memberikan keputusan.
(8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah lewat dan
Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan,
permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
Pasal20
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap
keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
(2) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
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Pasal21
(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan
bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan.
(2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) dari
Jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang
telah di bayar sebelum mengajukan keberatan.
(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif
berupa denda sebesar 50 % (lima puluti persen) sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak dikenakan.
(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100 % (seratus persen) dari
jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak
yang teiah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BABXIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 22
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk secara
tertuiis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
b. Masa pajak;
c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
d. Alasan yang jelas;
(2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12
(dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian keiebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) harus memberikan
'keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala
Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB
harus diterbitk_an dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
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(4) Apabila Waliti Pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak
sebaqaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

.

.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah
Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);
(6) Apabila pengambilan kelebihan pe_mbayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu
2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat yang
ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas
keterlarnbatan pernbayaran kelebihan pajak.

Pasal23
Apabila kelebihan pembayaran pajak dipe(hitungkan dengan utang pajak lainnya,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), pembayarannya dilakukari dengan
cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti
pembayaran.

BAB XIV
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
Pasal24
Kepala DPPKA dapat mengajukan penghapusan piutang pajak kepada Kepala
Daerah. dalam hal :
a. Piutang pajak tidak dapat ditagih lagi;
b. Alasan lain demi kelancaran pemungutan pajak daerah.

BAB XV
KEDALUWARSA
Pasal25
(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat. terutangnya pajak, kecuali
apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
·
apabila:
a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;
I;>. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak

langsung.
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SAS XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kata Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal

16

Oktober

2013

WALIKOTA MOJO�RTO
ttd.
ASDULGANISOEHARTONO
Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal

16 Oktober 2013

SEKRETARIS _ _l)�ERAH KOTA MQ)OKERTO
ttd.
Ors .. BUDWI-SL.iNU H.S., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19601104 198503 1 007
SERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR 43

Sallnan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd
PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007
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LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR
TANGGAL

43
1'6

TAHUN

2013

OKTOBEB.

2013

DAFTAR NILA! PASAR DAN NILAI PAJAK PER TON
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

No.

Jenls Bahan Galian

Nilai Pasar

2

(Rp) I Ton
3

1

Tarif Pajak

Nilai Pajak
(Rp) I Ton

4

5

10.000,00

25%

2.500,00

5.200,00

25%

1.300,00

17.000,00

25%

4.250,00

6.250,00

25%

1.562,50

Pasir Kursa

13.000,00

25%

3.250,00

6

GraniVandesit

15.000,00

25%

3.750,00

7

Tanah LiaVtanah urug

3.500,00

25%

875,00

8

Dolomit

9.100,00

25%

2.275,00

9

Phospat

11.700,00

25%

2.925,00

10

Gips

16.000,00

25%

4.000,00

11

Kais it

15.000,00

25%

3,750.00

12

Bento nit

18.000,00

25%

4,500.00

1

Batu Kapur/Pasang, Tulis

2

Batu Kapur pedel

3

Batu Apung/Gamping

4

Pasir dan Kerikil

5

WALIKOTA MOJOKERTO
ltd.
ABDULGANISOEHARTONO

LAMPIRAN I

PERATURAN WAUKOTA MOJOKERTO
NOMOR

-41-3

TAHUN

2013

TANGGAL

16

OK'.rOBER

2013

NILA! PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN DENGAN SiSTEM PORTAL

No.

Jenis Mineral Bukan

I

Besarnya Nilai Pajak menurut Janis Angkutan

Logam dan Batuan

2

1

Colt

Truck
Ban
Engkel
lsi 4 - 5
ton
(Ro)

lsi 3-4
ton

lsi 2 - 3
ton

(Rn\

Ban
Engkel
lsi 5 • 6
ton
!Rn\

(Rn\

(Rn\

4

5

6

7

8

Besar isi
18 -20
ton

Ban
Double lsi
6 - 7 ton

IRn\
3

1.

Batu Kapur/Pasang, Tulis

28.600,00

9.900,00

8.500,00

6.500,00

5.500,00

4.000,00

2.

Batu Kapur Pedel

22.000,00

7.500,00

6.500,00

5.500,00

4.500,00

3.500,00

3.

Batu Apung/Gamping

25.300,00

9.000,00

8.000,00

7.000,00

5.000,00

4.000,00

4.

Pasir dan Kerlkil

18.700,00

6.500,00

5.500,00

4.500,00

4.000,00

3.000,00

5.

Pasir Kursa

15.950,00

5.500,00

5.000,00

4.000,00

3.500,00

2.500,00

6.

GraniVandesit

15.950,00

10.000,00

8.500,00

4.500,00

4.000,00

3.000,00

7.

Tanah LiaVTanah urug

12.650,00

4.500,00

4.000,00

3.500,00

3.000,00

2.000,00

8.

Dolomit

31.350,00

11.000,00

9.500,00

8.000,00

6.000,00

4.500,00

9.

Phospat

37.400,00

13.500,00

11.000,00

9.000,00

7.000,00

5.000,00

10.

Gips

34.650,00

12.500,00

10.000,00

8.500,00

6.500,00

4.500,00

11.

Kais it

28.600,00

10.000,00

8.500,00

6.500,00

5.500,00

4.000,00

12.

Benton it

28.350,00

11.000,00

9.500,00

7.500,00

7.000,00

5.000,00

WALIKOTA MQqOKERTC

ttd.
ABDULGANISOEHARTONO

