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PERATLTRAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR 8 TAHUN2003

TE2NTANG

PAJAK PARKIR

DENGAN RAHM4T TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang ; a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir merupakan 
jenis pajak yang dapat dipungut di Kabupaten;

b. bahwa, dal am rangka menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, 
perlu adanya usaha penin^atan pendapatan Daerah;

c. bahwa untuk men^ali pend^atan Daerah dibidang P^ak Daerah, 
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir.

Mengingat ; 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalara Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita 
Negara Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan 
Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, 
Tamb^an Lemb aran N egara Nomor 2104);

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

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 
246,Tambahan Lembaran NegaraNomor 4048);

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana diubah 
dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3987);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran 
NegaraNomor 3839);

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4189);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
NegaraNomor 3258);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4138 );

11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik 
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan 
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan 
Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat H Boyolali Nomor 12 Tahun 
1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali (Lembaran Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Tahun 1998 Nomor 4 Seri D 
Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat H Boyolali Nomor 1 
Tahun 1992 tentang Pemberian Bang Perangsang (Lembaran Daerah 
Kabiq^aten Daerah Tingkat II Boyolali Tahun 1992 Nomor 4 Seri D 
Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Keija Dinas-dinas Kabupaten 
Boyolali (Lembaran daerah Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 2).

Dengan persetiquan

DEWANPERWAKILANRAKVAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

MEMLTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TENTANG 
PAJAKPARKIR

BAB I
KETENTUANUMUM 

Pasal 1

Dal am Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat 
Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. 
Bupati adalah Bupati Boyolali.
Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang 
Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.
Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Boyolali.
Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan 
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya , Badan Usaha 
Milik Negara atau Daerah dengan naraa dan dal am bentuk apapun, 
Persekutuan, Perkumpulan, Pinna, Kongsi, Koperasi, Yay as an atau 
organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiim, bentuk usaha 
tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya
Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan 
Daerah atas penyeleng^raan usaha parkir diluar badan jalan, baik 
yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat 
penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang 
memungut bayaran.



8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang memirut 
peraturan penmdang-undangan pajak diw^ibkan untuk melakukan 
pembayaran pajak.

9. Surat Pemberitahuan P^'ak Daerah yang selanjutnya disingkat 
SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pjgak untuk 
melaporkan perhituugan dan pembayaran Pajak yang terhutang 
meounit peraturan pemndang-undnngan perp^akan Daerah.

10. Surat Setoran Pajak Daerah yang salanjutnya disingkat SSPD 
adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan 
pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah 
atau ke temp at lain yang ditetapkan oleh Big^ati.

11. Sural Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah surat keputusan yang menentukan besamya jumlah pajak 
yang terhutang.

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan 
besamya jumlah p^ak yang terhutang, jumlah kredit pajalc, jumlah 
kekunmgan pembj^’aran pokok piyalc, besamya sanksi administrasi 
dan jumlah yang masih hams dibayar.

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambalian yang 
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang 
menentukan tambahan alas jumlah pajalc yang telah ditetapkan.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan 
jumlah kelebihan pembayaran p^’ak karena jumlah kredit p^ak 
lebih besar dari p^ak yang terhutang atau tidak seharusnya 
terhutang.

15. Sural Ketetapan P^ak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat 
SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak 
yang terhutang dan tidak ada kredit p^ak.

16. Surat Tagihan P^'alc Daerah yang selanjutn5ra disingl^at STPD 
adalah surat untuk melakukan tagihan p^ak atau sanksi 
administrasi berupabunga dan atau denda

17. Penyidikan tind^ pidana di bidang perp^akan Daerah adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta 
menginnpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 
pidana dibidang peipajakan Daerah yang teijadi serta menemukan 
tersangkanya.

BAB n
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK 

Pasal 2

Dengan nama P^ak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan 
temp at parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan 
dengan pokok usaha mai^un yang disediakan sebagai suatu usaha, 
termasuk penyediaan temp at penitipan kendaraan bermotor dan garasi 
kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Pasal 3

Obyek P^'ak adalah seti^ pelsyanan yang disediakan dengan 
pembayaran ditempat parkir, penitipan kendaraan bermotor dan garasi.



I

Pasal 4

Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah penyelenggaraan temp at parkir 
yang diatur dengan Peraturan Daerah laia

Pasal 5

(1) Subyek p^ak adalah orang pribadi etau badan yang melaksanakan 
pembayaran atas tempat parkir, tempat penitipan kendaraan 
bermotor dan garasi kendaraan bermotor.

(2) W^ib p^ak adalah orang pribadi atau badan yang 
menyelenggarakan tempat pazkir, tempat penitipan kendaraan 
bermotor dan garasi kendaraan bermotor.

BASm

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHTTUNGAN
PAIAi:

Pasal 6

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembz^raran atau yang 
seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.

Pasal 7
Tarif pajak paikir ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen)

Pasal 8

Besamya pokok pajak parkir yang tenitang dihitung dengan cara 
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dal am Pasal 7 dengan dasar 
pengenaan p^ak sebagaimana dimaksud dal am Pasal 6.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 9

Wil£Q^ah pemupgutan p^ak adalah Kabupaten Boyolali.

BAB V
MAS A PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG, DAN SURAT 

PEMBERTTAHUAN PAJAK PARKIR

Pasal 10

Masap^ak adalah jangkavvaktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 11

Pajak tenitang dal am mas a pajak teijadi pada saat pel^anan parkir 
diperoleh.

Pasal 12
(1) Setiap Wjyib P^’ak mengisi SPTPD.
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud dal am ayal (1), hams diisi 

dengan jeias, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh 
W^ibP^akatau kuasanya.



(3) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1), hams disampaikan 
kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari setelah 
berakhimya mas a p ^ ak.

(4) Bentnk, isi, dan tala cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 12 
ayat (1), Bupati menetapkan pajak tenitang dengan menerbitkan 
SKPD.

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak 
atau kuraag dibayar setelah lewal waktu paling lama 30 (tiga 
puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi 
benipa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulaa

Pasal 14
(1) Wajib Pajslc yang membayar eendiri^ SPTPD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), digunakan untuk raenghitung 
dan mecetapkan pajak sendiri yang tenitang.

(2) Dalam jan^ca u’sldu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnj^a 
pajak, Bupati menerbitkan:
a SKPDKB;
b. SKPDKBT;
c. SKPDN.

(3) SKPDKB sebagaiman dimaksud dalam ayat (2) huruf a 
ditorbitkan:
a Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain 

pajalt yang tenitang tidak atau kurang dib^^ar, dikenakan 
sjmksi administrasi benipa bunga pajak sebesar 2 % (dua 
persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau 
terlambat dibE^mr untuk jangka waktu paling lama 24 (dua 
puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnyap^ak;

b. Apabila SPTPD tidal^ disampaikan dalam waktu yang
ditentukan dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanlcsi 
administrasi benipa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan 
dihitung dari paj^c yang kurang atau terlambat dib^ar untuk 
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
dihitung sejak saat terutangnya pajak;

c. Apabila kew^iban mengisi SP^D tidalc dipemihi, p^ak yang
tenitang dihitung secara jab atau, dan dikenakan sanksi 
administrasi benipa kenailmn sebesar 25 % (dua puluh lima 
persen) dari pokok pijak ditambah sanksi administrasi 
benipa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dijitung dan 
pajak yang kurang p.tnn terlambat dibayar untuk jjm^a waktu 
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat 
terutangnya p aj ak.

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam (2) huruf b,
diterbitkaa apabila diketemukan data yang belum terungk^ 
yang menyebabkan penambahcn jumlah pajak yang tenitang, 
alcan dikenakan sanksi administrasi benipa kenaikan sebesar 100 
% (serahis persen) dari jumlah kekurangan pajak

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud dalam (2) huruf c,
diterbitkaa Epabila jumlah pajal: yang tenitang sama bcsamya 
denganjumliiikreditpajak atau pajak tenitang dan dan tidak ada 
kre^t p^ak



(6) Apabila kewajiban membayar pajak tenrtang dal am dal am 
SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dal an ^rat (2) 
hunif a dan b, tidak atau tidak sepenuhr^a dibayar dalam jan^ca 
waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD 
ditambah dengan aanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua 
persen) sebulaa

(7) Penambahan jumlah p^ak yang terutang sebagaiman dimaksud 
dalam wat (4)a tidak dikenaltan apabila wTyib pajak mel^orkan 
sendiri sebelum dilakukan tindskan pemeriksaaa

BAB vn
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau temp at Iain yang
ditunjuk Bupati sesuai waktu yang ditentukan dal am SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.

(2) Apabila pembayaran pajsk dilakukan ditempat Iain yang ditunjuk, 
basil penerimaan pajak hanis disetor ke Kas Daei^ selambat- 
lambatnya 1 x 24 jam atau dal am \vaktu yang ditenmtukan oleh 
Bupati.

(3) Pembayaran pajak sebagnimana dimaksud dalam ay at (1) dan aj^al 
(2) dilakukan dengan SSPD.

Pasal 16

(1) Pembayaran p^ak harus dilakukan sekaligus atau lunaa.
(2) Bupati dap at memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk 

mengangsur pajak terutang dalam kurun v^raktu tertentu, setelah 
mememihi persyaratan yang ditentukaa

(3) Angsuran pembayaran pajalc sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2), harus dilalcukan gecara teratur dan berturut-turut dengan 
dikenakan bunga sebesar 2 % (dua perserstiis) sebulan dari 
jumlah pajalc yang belum atau kunmg diba^'ar.

(4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk 
menunda pembayaran pajak sampai betas waktu yang ditentulmn 
setelah memenuhi persjmrtan yang ditentukan dengan dikenalmn 
bunga 2 % (dua perserahis) sebulan dari jumlah p^ak yang 
belum atau kurang dibayar.

(5) Persyaratiui untuk d^at mengacgsur dan menunda pemb^raran 
serta tata cnra pembayaran angsuran dan penundaan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ^at (3), ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

(1) Setiap pembayaran psy'ak diberikan tanda bulcti pemb^aran dan 
dicatat dalam buku penerimaan.

(2) Bentuk, jenis, isi, ulmran tanda bukti pembayaran dan buku 
penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ajrat (1), 
ditetaplam dengan Keputusan Bupati.



BAB vm
TATA CARA PENAGIHAN

Fasal 18

(1) Surat Teguraa atau Surat Peringatan atau Biirat lain yang eejenis 
sebagm awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 
(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaim

(2) Dalam jan^a waktii 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran 
atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak 
hanis melunasi pajak tenitang.

(3) Surat Teguran,Surat Peringatan atau surat lain yang eejenis 
sebagaimana dimaksud dalam ay at (1) dikeluarkan oleh pejabat 
yang berwenang.

Pasal 19

(1) i^abila jumlah p^ak yang masih harus dibs^ar tidak dilunasi 
dalam jangka vv^aJctu sebagnimnna ditentukan dalam Surat Teguran 
atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenisjiimlah pajak 
yang barns dibayar ditagih dengrra Surat Paksa.

(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua 
puluh satu) hari sejak tanggal Sural Teguran atau Peringatan atau 
surat lain yang sejenis.

Pasal 20

Apabila pjy ak yang hanis dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 
2 3C 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa^ejabat segera 
menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 21

Setelah dilakukan penjdtaan dan Wajib P^ak belum melunaai utang 
p^almya , setelah lewat 10 (sepuhih) hari sejak tanggal pelaksanaan 
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan 
pennintaan penetepan tanggal pelelangan kepada Knntor Lelang 
Negara.

Pasal 22

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari .tanggal jam dan 
temp at pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahiikan dengan segera 
secaratertulis kepsda Wajib Pajak.

Pasal 23

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan 
pcnagihan pajak daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PEMBKTULANJ)EMBATALAN,PENQURANGAN 
KFTETAPANJ)AN PENGHAPUSAN ATAU PENOURANGAN 

DAN SANKSIADMINISTRASI

Pasal 24
(l)Bupali karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak 

dr^at:



aMembetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD 
yang dal am penerbitamtya terds^jat kesalahan tulis, kesaJahan 
hitung,dan atau kekeliniaa dalam penerapan peraturan 
penmdang-imdangan perp^akan daerah;

b. MembataJkan atau mengurangkan ketetapan pajak daerah;
c. Meagurangkan atau menghapiiskan sanksi administrasi berupa 

bunga ,denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi 
tersebut dikenaksn karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan 
karena kesal ahanmjTL

(2) Pennohonan pembetulnji, pembatalan, pengurangan ketetapan dan 
pen^apusan atau pengurangan sanksi administrasi atas 
SKPD,SKPDKB>SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimak^d 
dalam i^rat (1), hams disampaikan secara tertulia oleh Wajib Pajak 
kepada Bupati atau Pejabat paling lamb at 30 (tiga puluh) han 
sejak tanggal diterima SKPDfSKPDKB>SKPDI®T atau STPD 
dengan memberikan alasan ya5g jelas.

(3) Bupati atau Pejabat yang ditimjuk paling lama 3 (tiga) bulm sejak 
surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima, 
sudah hams memberikan keputnsan.

(4) Setelah lewat waktii 3 (tiga) bulrm sebagaimana dimalcsnd dalam 
ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan kepuhisan, maka 
permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan 
pen^apussn pengurangan ranksi administrasi dikabulkan.

BAB X
KEBERATAN BANDING 

Pasal 25

(1) Wajib Pajal? dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati 
atau Pejabat yang ditimjuk atas niatu:
a. SKPD;
b. SKPDKB;
c. SKPDKBBT;
d. SKPDLB;
e. SKPDN;
f Pemotongsn atau pemimgutan oleh pihalc ketiga berdasarkan 

peraturan penmdang-imdsngan perpajakan yang berlaku.
(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

hams disampaikan secara tertnlis dalam bahasa Indonesia paling 
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, 
SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib P^ak
atau tanggal pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga 

sebagaimana dimakmd pada a^ (1) dengsn alasan yang jelas, 
kecuali apabila Wajib P^'ak dspat meramjuldmn bahwa jan^ 
waktu itu tidak d^at dipenuhi karena keadaan di luar 
kekuasaannya

(3) Bupati atau Pejabat dalam jongka w^aktn paling lama 12 (dua 
belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan 
sebagaimana dimateud dalam ayat (2) diterima sudah memberikan 
keputucan.

(4) Apabila setelali lewat waktu 12 (daa belas) bulan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuli tidak 
memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap 
dikabulkan,

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam aval (1) tidak 
memmda keivaj ibnn memb^ar pjy ak.
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Fasal 26

(1) Wajib P^ak dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Ftyak
dalam jaiigka. waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya kepubisan 
keberataa. r

(2) Peng^'uan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
m^nunda kew^iban membayar pajak

Pasal 27

Apabila pengajusn keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 
qtan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikabulkan 
sebagian atnn geluruhnya, kelebihan pembayaran p^alc dikembalikan 
dengan ditambab imbalan bxmga sebesar 2 % (dua persen) sebulan 
untuk paling lama 24 (duapuluh empat) bulam

BAB XI
PENGEMBAUAN KELEBUIAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

(1) Wajib Piyak dapat mengajukan permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati alau Pejabai yang 
ditunjuk.

(2) Bupati ataa Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 
12 (dua belas) bulan sejalt diterimanya permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran p^ak eebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) hams memberilcan keputusan.

(3) Apabila W^ib Pjyak mempunyai utang pajak laiimya, kelebihan
pembayamn p^ak sebagaimana dimalcsud dalam ayat (2) langsung 
dipeiiiituagkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak
dimaksud.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunjui utang pajak lainnya, kelebihan
pembayaran pajal< sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) langsung 
diperhitungksa untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak
dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pjyalc dilakukan dalam 
wakta paling lama 2 (dua) bulan sejalc diterbitkaimya SKPDLB 
dengan menerbidcan Surat Periatah Membayar Kelebihan Pajak 
(SPMKP).

(6) i^abila pengembalian kelebihan pemb^aran pajak dilakukan 
setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SICPDLB, 
Bupati atau Pejabat membeiikan imbalan buiiga sebesar 2 % (dua 
person) sebulan atas kelerlainbstan pembayaran kelebihan p^ak.

Pasal 29

Apabila kelebiliaa pembayaran p^ak diperliitungkan dengan utang 
p^alt laiimya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), 
pembaj’arannya dilakul^an dengan cam. pemindulibulaiaa dan bukti 
peraindahbulaian juga berlaku sebagai bukti pembayaraa

BAB xn
KEDALUWARSA

Pasal 30

(1) Hak untuk melakukam penagihan p^ak kedaluwarsa setelah
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melampaui jangka vvaktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tenitang 
pajak>kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di 
bidang perpajakan Daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dal am ayat 
(1) tertangguh apabila:
a Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau : 
b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung 

maupun tidak langsung.

BABXffl
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan 
SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau 
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan 
keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kunmgan paling 
lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali 
jumlah pajak yang terutang.

(2) Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyamp^an SPTPD atau 
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan 
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah 
dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) taliun 
dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak 3rang 
terutang.

Pasal 32

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dal am Pasal 31 tidak ditimtut 
setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluih) tahun sejak saat 
terutangnya pajak atau berakhimya Masa Pajak atau berakhimya 
Bagian Tahun pajak atau berakhimya Tahun Pajak

Pasal 33

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lin^jamgan Pemerintah 
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk 
melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerelr, 
sebagaimana dimaksud dal am Undang-undang Hukum Acara 
Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
adalah :
a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan 

atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak 
Daerah agar keterangan atau l^oran tersebut menjadi lengkap 
dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai 
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang 
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana P^ak Daerah 
tersebut;

c. Meminta, keterangan dan bah an bukti dari orang pribadi atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang 
PajakDaerah;

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

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapalkan banmg bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen Iain serta
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melakukan penyitaan ferhadap barang bukti tersebut;
£ Meminta bantuan tanaga ahli dal am ran^a melaksanakan 

tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah;
g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang 

meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan 
Bedang berlangBung dan memerikBa identitas orang afem 
dokumen yang dibaw^ sebagaimana dimaksud dalam hunif e 
pasal ini;

h. Mernotret seseorang yang herkaitan dengan tindak pidana 
P^ak Daerah;

i. Meraanggil orang atau didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau paksi;

j. Men^entikan penyidikan;
k. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran 

pemddikan tindak pidana di bidang P^ak Daerah memirut 
bukum yang dap at dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimakF’jd dalam ayat (1), memberitahukan 
dimulainya penj'idilcan dan mecyampaikan hasil penyidikannya 
kepada Pemmtut Umiiin molalui Fenyidik Pejabat Polisi Negara 
Republik Tadone^’a^ sesuai dengan kctentuan yaiig diatur dalam 
Undang-undang Hulcum Acai a Pidana yang berlal^

BAB XIV
KETPNTTTAN PENTJTT.TP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 
inengenai pelaksanaannyE akan diatur kemiidian dengan Keputusan 
Bupati.

Pasal 35
Peraturan Daerah ini mulai berlaku ptulatanggal diundan^an.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dei^an penempatan dalam Lembaraa Daarah 
Kabupaten Boj'olali.

Ditehg>kan di Boyolali
Pada taaggal 8 jvj_± 2003

BL^PATI BGKtOLAIJ,

Diundangkan di Boyolali 
Padatanggal Q Juii 2003

dr. H. m ANTA

SEKRETARIS DAERAH K4MTPATHV 
BOYOIjAIJ

Drs. >SOETEDJO
Pentina Utama Marfya 

MP. 010 056 240*

TtLAH DITt:i IT I
BAG.HUKUM i ORG

TGL;

IT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2003 NOMOR 10 SERI B
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PENJEL.VSAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATET^ BOYOLALI 
NOMOR 8 TAHUN2003

TI2STANG

PAJAK PAKKIR

1 PENJELASAN UMUM

Sebagai konsekiiensi logis menjadi daerah otonom, maka Pemerintah Kabupaten Boyolali 
berkewajiban untuk melaksanakan pembangiman dan menyelenggarakan pelayanan kepada 
masyarakat dengan memanfaatkan eumber-sumber keiiangan yang ad a. Salali sahi sumber keuangan 
daerali sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara 
Pemerintali Pusat dan Daerali, adalah penerimaan daerali yang berasal dari Pendapatan Asli 
Daerah (PAD).

Pada dasamya PAD sebagai sumber pendapatan daerah merupakan sumber penerimaan yang 
sangat potensial dalam mendukung struktur APBD. Oleh karena diperlukan adanya optimalisasi, 
baik dari sisi pemungutan maupun pengkajian terhadap kemungkinan menggali smnber-sumber 
PAD yang baru kliususnya melalui pengaturan obyek-obyek pajak daerali dimana salali satu 
diantaranya pajal< parkir ke dalam Peraturan Daerah.

Adapim maksud ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pajak Paridr yang raenipakan obyek 
pajak bani sejak diberlakiikaimya Undang-undang nomor 34 Taliun 2000 dan Peraturan Pemerintali 
Nomor 65 Tahun 2001 adalah sebagai landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah 
dalam Pemungutan Pajak Parkir maupun pembinaan di bidang usalia parkir yang diselenggarakan 
oelh perorangan/ badan hukum yang dipungut bayaran tertentu.

a PENJEL.ASAN PAS AL DPMI PAS AL

Pasal 1
Cukupjelas

Pasal 2
Penyediaan tempat penitipan kendaraan beniiotor dan garasi kendaraan bermotor dalam hal ini 
tennasulc juga di dalamnya fasilitas parkir yang dibuat Idiusus yang benipa taman parkir dan 
atau gedimg parkir.

Pasal 3
Cukupjelas

Pasal 4
Cukupjelas

Pasal 5 
Ayat (1)

Culaip jelas

Ayat (2)
Yang diniaksud penyelencgaraan tempat paildr laimiya yang diatur dengan Peratui-an 
Daerali adalali Pvetribusi Jasa Usaha Parkir Di Tepi Jalan Umum maupun Retribusi Jasa 
Usalia Tempat fChusus Parkir.

Pasal 6
Cukupjelas
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PasaJ 7

Besamya tarip pajak diperhitiingkan dari penerimaan bmto atas penyelenggaraan parkir yang 
dipungut bayaran

Pasal 8
Cukiip jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukiip jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukupjelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukupjelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukupjelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukupjelas

Pasal 23
Cukupjelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukupjelas

Ayat (2)
Cukup jelas
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Ayat (3)

Dasar untiik memberikan pengurangan (keringanan) ditetapkan dengan memperhatikan 
kemampuan Wajib Pajak dan fiingsi dari obyek pajak.

Ayat (4)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan 
wajib pajak akibat kelalaian pejabat pajak untuk memproses pengajuan permohonan 
pembelulan, pembatalan, pengiffangan ketetapan pajak dan pengtiapusan/ pengurangan 
sanksi administrasi.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasai 26
Cukup jeias

Pasai 27
Cukupjelas

Pasai 28
Culoip jelas

Pasai 29
Cukupjelas

Pasai 30 
Ayat(i)

Saat kadaluwarsa penagihan ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan hutang 
pajak tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)
Kedaluwarsa dihitiing sejak langgal penyampaian surat teguran dan atau surat paksa 
tersebut.

I
Pasai 31

Cukupjelas

Pasai 32
Cukupjelas

Pasai 33
Culaij) jelas

Pasa! 34
Cukupjelas

Pasai 35
Cukupjelas

TAMBAI14N LEMBARAN DAERAH K4BUPATEN BOYOLALINOMOR 43


