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PERA TURAN DAERAH
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NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

PAJAK HIBURAN

Menimbang a. bahwa sehubungan dengan te!ah
ditetapkannya ~ndang - Undang Republik
Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang - Undang Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo
Undang - Undang Republik Indonesia Nomar
32 Tahun 2004.tentang Pemeiintahan Daerah,



maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Nomor 2 Tahun 1998 tentang
Pajak Hiburan Dalam Kabupaten Ogan
Komering UJu perlu ditinjau dan disesuaikan
materinya dengan Undang - Undangtersebut.

1

4. Undang - Undang Republik Indonesia Nhodmor
18 Tahun 1997 tentang Pajak Daera ~n
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 1997 Nomer 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang - Undang Republik Indonesia Nom~r
34 Tahun 2000 (Lembaran Negara· RepubhK
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4048);

5. Undang - lJndang Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
Daerah dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997

. Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Reoublik Indonesia Nomer 3586) ;.

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana
dimaksudkan pada huruf a di atas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten 09an Komering Ulu.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomer
28 Tahun 1959 tentang PembentukanDaerah
Tingkat II dan Kotapraja di Sllmatera Selatan
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
1959 Nomer 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821) ;

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomer
8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1987 Nomer 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389) ;

7. Undang - Und~mgRepublik Indonesia Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomer 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 1997 tentang 8adan Penyelesaian
Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomer 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3684) ;



Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2005 ( Lembaian Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran
Negara Republik indonesia Nomor4548 );

8. Undang - Undang Repubiik Indonesia Nomor
33 Tahun 2004 tentaog Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (L.embaran Negara
Republik Indonesia Tahunv 2004 Nomor 126,
Tambahan lembaran Republik Indonesia
Nomor 4438) ;

2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4138);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor
8 tentang Kit~b Undang - Undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258);

12.Peraturan Menteri palam Negeri N?mor ~
Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negen
Sipil di Ungkungan Perr~rintah Daerah ;

13.Keputusan Menteri Dglam Negeri Nomor 170
Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara
Pemungutan Pajak Daerah ;

14.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173
Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara
Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.

10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Repub!ik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia 3592) ;

Menetapkan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

dan
SUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TENTANG PAJAK
HIBURAN.

11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



BABI
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu ..

2. Pemerintah Kabupater: adaJah Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ulu . .

3. Bupati adaJah Bupati Ogan Komering Ulu .

4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatci" Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu .

5. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu oleh
Bupati dibidang Perpajakan Daerah sesuai Peraturan
perundang - undangan yang berlaku .

6. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak, adalah
pungutan Kabupaten atas penyelenggaraan hiburan .

7. Hibura.n adalah semua jenis pertunjukan, permainan,
perrnalnan ketangkasan danl atau keramaian, dengan nama
dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikrnati oleh setiap
ora.~g dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan
faslhtas untuk berolah raga.,

8. PenyeJenggara Hiburan adalah perorangan atau Badan yang
menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya

sendiri atau untuk dar: atas nama pihak lain yang menjadi
tanggungannya.

9 penonton atau pengunjung ad~lah setiap orang yang
. rnenghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau rnendengar

atau menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang
disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali
penyelenggara karyawan, artis dan petugas yang rnenghadiri
untuk meJakukan tugas pengawasan .

10.TandaMasuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan
nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk
menonton rnenggunakan atau menikmati hiburan .

l1.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak dan
atau bukti objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut
Peraturan Perundang - undangan Perpajakan Daerah.

12.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD
adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk
melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang
ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh
Bupati.

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

14.S.u~atKetetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, selanjutnya
dlslngkat SKPDKB, adalah Surat ketetapan pajak yang



menentukan besamya jumlah pokok pajak juml~h kredit pajak
Jumtah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarn '
sanksi administrasi danjumlah yang masih harus dibaYar. Ya

15.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Kett::tapanPajak
yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah
ditetapkan .

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

17.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya
disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan Pajak yang
menentukan jumlah pokok pajak sarna besamya dengan
jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak.

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

BAB II
NAMA~OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal2

nama PaJ'ak Hiburan dipungut Pajak atas(1)Dengan ,I

penyelenggaraan hiburan.
2)Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan hiburan dengan
( dipungut bayaran. .
(3)Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain ;

a. Tontonan Film; ".
b. Pertunjukan kesenian d~n seJemsnya,
c. Pagelaran musik dan tan ;
d. Diskotik ;
e. Karaoke;
f. K1ubmalam ;
g. Permainan Bil/yard ;
h. Permainan Ketangkasan ;
i. Panti Pijat ;
j. Mandi Uap ;
k. Pertandingan Olah Raga;
I. Permainan anak - anak ;

(4)Tidak termasuk objek pajak se~agaimana dim.aksudd~y~~(~
adalah penyelenggaraan hiblJran yang t1dak p 9
bayaran seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka
pernikahan, upacara adat. kegiatan keagamaan.



(1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan
menonton dan atau rnenikmati hiburan . yang

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau
menyelenggarakan hiburan. badan yang

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal4

Da~ar p8ngen.aan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang
s~ arusnya dlbayar untuk menonton dan I atau men·k t·
hlburan. I ma I

PasaJ5

Besarnya tarif paJak untuk setiap jenis hiburan adalah :

a. untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang

(
mdenggUnak~nsarana film dibioskop ditetapkan sebesar 25 %

ua puluh Irma persen).

b. Untuk pertunj~kan Sirkus, pameran seni, pameran busana.
kontes kecantlka.n, ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima
persen).

c. Untuk pertunjukan kesenian tradisional ditetapkan sebesar
15% (lima be/as persen).

Untuk pertunjukan I pagelaran musik dan tari ditetapkan
d. sebesar 30 % (tiga puluh persen).

Untuk diskotik, disko bar, ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh
e. )lima persen . •

Untuk Karaoke ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
f.
g. Untuk klub malam ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima

persen).
h. Untuk permainan bilyard ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh

persen).
. Untuk Permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan
I.

sebesar 20 % (dua puluh persen).
j. Untuk Panti pijat ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima

persen).
k. Untuk Mandi Uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35 %

(tiga puluh lima persen).
I. Untuk pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 20 % (dua

puluh persen).
m. Untuk permainan anak - anak ditetapkan sebesar 20 %(dua

puluh persen).

. I

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA

PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal6

(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat
hiburan diselenggarakan.



(2) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara men .
tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ~ahkan
dasar pengenaan pajak sebagaimana tersebut pada Pa~~:n

BABV
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG, DAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bUlan
takwim.

Pajak Terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan
penyelenggaraan Hiburan.

(1) Setiap wajib Pajak Wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan
jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib
Pajak atau Kuasanya.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaika~
kepada Bupati selambaJ: - lambatnya 15 (lima belas) han
setelah berakhirnya masa pajak.

A Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan
() peraturan Bupati .

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1), B~pati menetapkan pajak terutang dengan
menerbitkan SKPD.

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau
kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan
menerbitkan STPD.

Pasal11

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) digunakan untuk
menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri
yang terutang.

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya
pajak, Bupati dapat menerbitkan :

a. SKPDKB;
b. SKPDKBT;
c. SKPDN.



(3) SKPOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) h
diterbitkan : Uruta

a. Apabila .berdasarkan hasil p~meriksaan atau keteran
lain pajak yang. terut~n~ tid~k atau kurang diba9an
dikenakan sanksl admlmstrasl berupa bunga se~ar,
2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kuraar
atau terJambat dibayar untuk jangka waktu paling lama~
(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnva
pajak.

b. Apabila SPTPO tidak disampaikan dalam jangka waktu
yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis,
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 %
(dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPO tidak dipenuhi, pajak
yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan
sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua
puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang
ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 %
(dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambatnya dibayar untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya
pajak.

(4) SKPOKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang
semula belum terungkap yang menyebabkan penambaha~
jumlah pajak yang terutang,akan dikenakan sanksl
administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus
persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

. d ada ayat (2) huruf c
SKPDN sebagd~an~ dlmaks~'akP yang terutang s~ma

(5) diterbitkan apablla. JUm~hkr~dlt pajak atau pajak tldak
besarnya dengan Jumla. .
terutang dan tidak ada kredlt pajak;. SKPDKB

'ak terutang dalam
(6) Apabila kewajiban mem~ayar pa~da ayat (2) huruf a dan b

dan SKPOKBT seba~almana p hn a dibayar dalam jangka
Pasal ini tidak atau ~dak sepen~ita~h dengan menerbitkan
waktu y.ang teladh dltent:~~~i administrasi berupa bunga 2STPD dltambah engan
% (dua persen) sebulan. .

. . k ang terutang sebagalmana
(7) Penambahan Juml~h pa!~ Ykan pada waiib pajak apabHa

dimaksud ayat (~). tldak Idl e~~ kukan. tindak~m pemeriksaan.melaporkan sendln sebe urn I,a .

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

d' K Daerah atau tempat lain(1) Pembayaran Pajak dilakuk~n I a~ aktu yang ditentukan
yang ditunjuk oleh B~PKapt~~~s~~P~KBT dan STPD.
dalam SPTPD, SKPD, u, .

. . k dilakukan di temp at lain yang(2) Apabila pemoayar~n ~aJa . disetor ke Kas Daerah
ditunjuk hasil penenmaan P2a~a~ha~~:u dalam waktu tertentu
se,lambat - lambatnya 1 x. Jam
yang ditentukan oieh Bupab . ("'I)

. dimaksud pada ayat(3) Pembayaran pajak sebagalmana k SSPD
dan ayat (2) dilakukan dengan mengguna an .



(1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2) Supati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pa'
untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun WaJak
tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. ktll

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksUd
(2), harus dilakukan secara teratur dan t>erturut _ t?~
dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan
dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

(4) Supati atau pejabat I~iil yang ditunjuk dapat memberikan
persetujuan kepada Wajlb Pajak untuk rnenunda
pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan
setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan
dikenakan bung~ 2 % (dua persen) sebulan dari
jumlah pajak yang be/um atau kurang dibayar.

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda
pembayaran serta cara pembayaran angsuran dan
penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(4) ditetapkan oleh Supati.

(1) Setiap Pembayaran pajak sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan
dicatat didalam buku penerimaan.

Sentuk, jenis, isi, ukuran t~nda bU~i pembayaran dan bUk.u
(2) penerimaan pajak sebagalmana dlmaksud pada ayat (1),

ditetapkan oleh Supati.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat .Iain y~ng
( seienis sebagai awal tindakan pelaksanaan penaglhan pajak

dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo
pembayaran.

(2) Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari setela~ tanggal ~ur~t
teguran atau surat peringatan atau surat lain yang seJenls
wajib pajak harLJsmeiunasi pajak yang terutang.

(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat iain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh
pejabat yang berwenang.

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi
dalam jangka waktu sebagaimana ditentuk~n dalam ~u~at
teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenls,
jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.



(2) Pejaba: menerbitkan Surat Paksa
puluh :satu) hari sejak t segera setelah
peringatan atau surat lain :a;gg:~isu.rat teguran eta~1(dlJa

Jenls. SUrat

Pasal17
Apabila Pajak yang ha ...._ ,

. waktu 2 x 24 'a rus u,oCiyartidak dilunasi d
peja~at sege:a m:~~~~~ tanggal pembe~ahuan ~~~t j~ngka
PenYltaan. an urat Penntah mel k aksa

a sanakan

Pasa/18
Setelah dilakukan De :
melunas; utan .' ny,taan dan Wajib Pajak b I •

ta~ggal pelak;a~:~~k1~~a~e~Ia.\,~wat10 (sepuluh)e~~~~~~
peJabat mengajukan permintaae~1na melaksanakan Penyitaan
kepadaKanter Lelang Negara. penetapan tanggal pelelanga~

Pasal19

Setelah Kantor leiang N ara
tempat pelaksanaan lel~g j rnen;~apkan hari, tanggal, jam dan
segera secara tertulis kepad~ Wur~'b'pita. rnemberitahukan dengan

. a)I a)ak.

Pasal20

Sentuk.. Jenis dan '. F .
pelak ' ISI ormuIJr yan d'sanaan penagihan pajak d . 9 Ipergunakan untuk

aerah dltetapkan oleh Supati.

BAB IX
pENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal21 •

(1) Bupati berdasarkan permohonan wajib Pajak dapat
memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
pajak.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan
pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati.

BABX
TATA CARA PEMBETULAN PEMBATALAN,

PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN AT AU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

(1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak
dapat:
a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBTatau

STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalah tulis,
kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan
peraturan perundang - undangan Perpajakan daerah ;

b. membatalkan ptau mengurangkan ketetapan pajak yang
tidak benar ;

c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi
berupa bunga, benda dan kenaikan pajak yang terutang



dal~m s~nksi tersebut dikenakan kar
Waj,b Pajak atau bukan karena kesalah ena kekhil~r..

(2) annYa QICln
Permohonan pembetulan pembatalan . "
kete!apan dan penghapusan atau e ' penguranga
admml~trasi atas SKPD, SKPDKB, skp~~rangan sank~
sebaga'rnana dimaksud pada ayat (1) BT, .dan STPD
secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada B~aru~dlsarnpaikan
s~la~bat - lambatnya 30 (tiga pUluh) hfriab a~auPejabat
d'tenma. SKPD, SKpOKB, SKPDKBT atau ssejak tanggal
membenkan alasan yang jelas ' TPD dengan

(3) Bupati atau Pejabat paling lama 3 (ti a) .
permohonan sebagaimana dimaksud ~d bulan seja.kSurat
sudah .harusmemberikan keputusan. p a ayat (2) d,terima,

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (f )
dimaksud pada ayat (3) 8 ,~a bulan s~bagaimana
memberikan Keputusan upa h atau pejabat tidak
pembatalan, pengurangan ketQt~~rmodonan pembetulan,
pengurangan sanksi administra~s,'d~n an PE:nghapusanatau

'anggap d,kabulkan.

BAB XI
KEBERAT AN DAN BANDING

Pasal23

(1) Wajib. pajak dapat mengaJ'ukan k
Bu t t P eberatan hariya kepadapa Ia au ajabat atas suatu .. .
a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Sayar
(SKPDKS) ;
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Sayar Tambahan
(SKPDKBT) \0

d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Sayar (SKPDLB) ;
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) .

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahas:a
Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD,
SKPDKB, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak,
kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
kekuasaannya.

(3) Bupati atau pejabat paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
surat permohonan sebaga,mana dimaksud pada ayat (2)
diterima, sudah harus memberikan Keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat
tidak memberikan Keputusan. permohonan keberatan
dianggap dikabulkan.

(5) Pengajuan keberatan sebagai"manadimaksud pada ayat (1)
tidak menunda kewajiban membayar pajak.

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada badan
Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga)



bulan setelah diterimanya keputusan keberatan
sebagaimana dimaksud Pasal 23.

(2) Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 23
atau banding sebagaimana dalam Pasal 24 dikabulkan sebagian
atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga seb>3sar 2 % (dua persen)
sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian
keJebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau pejabat
secara tertulis dan menyebutkan sekurang - kurangnya :
a. Nama dan Alamat Wajib pajak;
b. Masa Pajak;
c. Besarnya KeJebihan Pembayaran pajak;
d. Alasan yang jelas ;

(2) Bupati atau pejabat dalam jangak waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memberikan Keputusan.

(3) Apabila jangka waktu seb.agaim~na dimaksu? pa?a ayat (2)
dilampaui, Bupati atau PeJabat tldak memben~an Ke~utusan,
permohonan pengembalian kelebihan pajak dl~nggap
dikabulkan dan SKPDLB harus. ditertibkan dalam Jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila VVajib· Pajak mempunyai utang pajak Jainnya.
kelebihan oembayaran pajak sebagaimana dimaksud pad a
ayat (2) I~ngsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu hutang pajak dimaksud.

(5) Pengembaiian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan
SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar
Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran p8~ak
dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan seJak
diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat rnemberikan
imbalan bunga sebesar 2 % (dU3 persen) sebu1an atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan
utang pajak lainnya sebagiamana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan
bUkti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.



BAB XIII
KADALUWARSA

Pasal28

(1) Hak untuk melakukan penagihan paiak kadaluwa
mel2:'lpaui jangka waktu 5 (lima) taJhu~terhitungrsa.setelah
t~rutan~nya p~j~k, kecuali apabila Wajib Pajak :,:~ saat
tlndak pldana dlbldang perpajakan Da~rah. ukan

(2) Kadaluwarsa penagihan pajak seb89aimana dirr.aksud
ayat (1) tertangguh apabila : pada

a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau ;

b. ada pengakuan uiang pajak dari wajib pajak baik
langsung maupun tidak langsung.

BAS XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal29

(1) WajibPajak yang ~a~enakealpaannya tidak menyampaikan
SPTPD atau ~englsl dengan tidak benar atau tidak lengkap
atau r:ne1amprkanketerangan yang tidak benar sehingga
meruglkan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana
kurun~an paling j~~a 1 (satu) tahun dan atau denda paling
banyaK2 (dua) kall Jumlahpajak yang terutang.

(2) Wajib P~jak yang. .dengan sengaja tidak menyampaikan
SPTPD atau ~englsl dengan tidak benar atau tidak lengkap
atau melamplrkan keterangan yang tidak benar sehingga

rnerugikankeuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling
banyak4 (empat) kali jumiah pajak yang terutang.

Pasal30

TindakPidana sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 29 tidak
dituntutsetelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak
saat terutangnya pajak atau masa paja~ atau berakhimya bagian
tahunpajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

BABXV
PENYIDIKAN

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan
Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai
Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang -
undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran



perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan r
pidana perpajakan Daerah ; Indak

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang Priba .
atau badan sehubungan dengan tindak pidana ~~
bidang perpajakan Daerah ; I

d. Memeriksa buku - buku, catalan - catatan dan
dokumen -. dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah ;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokurnen
lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli da/am rangka
peiaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan Daerah ;

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berfangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana perpajakan Daerah:

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

j. Menghentikan penyidikan ;

k. Melakukan tindakan lain yang perfu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah
menurut hUkum yang dapat dipertanggungjawabkan.

. . ana dimaksud pada ayat. (1)
penyidlk sebag~lm. n idikan dan menyampalka~

1
3
) ~mberitahukan dlmulalnya pe yp tut Umum melalUl

III" •d'k nnya kepada en un , .
hasil penYI. I a . . N Republik Indonesia sesual
Penyidik PeJabat PolIsl ~~~ra Cialam .Undang _ Undang
dengan ketentuan yang la ur
Hukurn Acara Pidana yang berfaku.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal32

. masih terutang sebelurn ditetapkanriya·
Pajak Hlburan yai~T masih dapat ditagih dalam jangka waktu
:~~:~~n(i~~r~:hun terhitung sejak surat pajak terutang.

Pasal33
o rah ini maka PeraturanDengan berfakunya Peraturan . ae Ulu No:nor 2 Tahun 1998

Daerah Kabupat~n Ogan Kom~~~~paten Og3n Komering Ulutentang Pajak Hlburan dal.am
dinyatakan tidak berlaku lagl.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal34
diatur dalarn Peraturan Daerah i~i,

Hal - hal yang be/urn . pelaksanaannya ditetapkan leblhsepanjang rnengenai teknts
lanjutoleh Bupati .



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja,
pada tanggal, 19 April 2007

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Capl dto

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 19 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2007 NOMOR 9 SERf B


