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Yang Ingin Pajaknya Kembali ‘Putih’ Samsat Baturaja Siapkan Loket Khusus 

 

 

 

Sumber gambar: sumeks.co 

 

Masih suasana lebaran, Kantor UPT/Samsat Baturaja siap memberikan 

pelayanan pajak. Bagi Wajib Pajak (WP) yang akan mengurus pemutihan pajak 

kendaraan disiapkan loket khusus. “Kita sudah siap memberikan layanan WP yang akan 

membayar untuk pemutihan pajak kendaraan,” ujar Kepala UPT Samsat Baturaja, 

Humaniora Basili Basmark, Sabtu (1/8). 

Samsat Baturaja siap melayani WP yang akan membayar pemutihan pajak 

kendaraan yang sudah di-launching Gubernur Sumsel, Herman Deru. Pria yang karib 

disapa Belli ini mengatakan akan menambah loket untuk pelayanan bagi WP tersebut. 

Diprediksi jumlah pembayar pajak akan bertambah banyak. 

Untuk pembayaran pajak yang kategori mati pajak antara 1 tahun atau kurang 

dari (-) 5 tahun masih diproses di loket reguler. Sedangkan untuk proses pajak yang 

kendaraannya sudah mati pajak lebih dari (+) 5 tahun disiapkan loket khusus terpisah. 

Loket khusus ini tetap dibuka di lantai satu bagian ruang operator. Itu untuk 

mengantisipasi ramainya WP. Pihaknya tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19. 

“WP kita minta tetap mengenakan masker,” harapnya. Apalagi kantor Samsat Baturaja 

bisa mencapai 200 orang lebih nantinya. WP diminta tetap menjaga jarak aman (social 

distance). Untuk menghindari antrian panjang, WP dipanggil secara bergantian. 
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“Karena terbatasnya ruangan, sebagian WP terpaksa akan menunggu di luar,” 

tandasnya. 

 

Sumber Berita: 

1. Sumeks.co, Yang Ingin Pajaknya Kembali ‘Putih’ Samsat Baturaja Siapkan Loket 

Khusus, Minggu, 2 Agustus 2020. 

 

Catatan: 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah: 

 Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan 

kendaraan bermotor. (Pasal 1 angka 12) 

 Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang 

digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa 

motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya 

energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, 

termasuk alatalat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda 

dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang 

dioperasikan di air. (Pasal 1 angka 13) 

 Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan 

Kendaraan Bermotor. (Pasal 3 ayat (1)) 

 Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda 

beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan 

bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross 

Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage). (Pasal 3 ayat (2)) 

 Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor adalah: 

a. kereta api; 

b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan 

dan keamanan negara; 

c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, 

perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga 

internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan 

d. objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. (Pasal 3 ayat (3)) 

 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki 

dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. (Pasal 4 ayat (1)) 

 Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki 

Kendaraan Bermotor. (Pasal 4 ayat (2)) 



Subbagian Hukum – BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 

 Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus 

atau kuasa Badan tersebut. (Pasal 4 ayat (3)) 

 Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan 

berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor. (Pasal 8 ayat 

(1)) 

 


