
BUPATI I(ARANGAI\TYAR.

PER ATURAN BUPATI [<JUL{}{GANYAR

NOMOR .f r rAHUN :)dLC)

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERAT'URAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 6 TAHI.IN 2O1O TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANG.{NYAR,

Menimban g , i a. bahwa derrgan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan, maka untuk
ketertiban dan kelancarannya perlu diatur Petunjuk Pelaksanaarnya;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

Mengingat :  1 .

')

Llndang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Undallg-Undang Nomor 6 Tatrun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 49, Tambahau Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262), sebagaimana telah diubatr beberapa kali terakhir dengan
Undaug-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
atas TJndang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tenlang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nornor 85, Tambahan Lembararr Negara Republik
Indonesia ],lomor a7 a0D;

Undang-Undang l.lomot t9 Tahun 1997 tentrng Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembarun Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nombr 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3686), sebagaimana telatr diubah beberapa \ali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tatrun 2000 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 terrtang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Reprblik Indonesia Tahun
2000 Nomor 129, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);

a
J .
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Pasal3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku padatahggal diundangkan.

.{gar setiap orang mengetahirinyd, memorintahkan pengundangan Perrturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daeralr Kcbupatep Karanganyar. ;

a 0n)

RATNANINGSII{, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar

pdda tanggal \tw-:mbu eow
I KABUPATEN IAMNGANYAR,

' r- . Pembina Utama Madya

NIP.19540809 197903 I 003

BERITA DAERAH ts-{BUPATEN KARANGANYAR TAHI.IN

i r

&ota NoMoR 7 |



LAMPIRAN I
PERATI'RAN BTIPATI KARANGANYAR
NOMOR
TANGGAL

' fl 
"Ilr\'uJi4 Aow

: la! AeWvnber ?AP

PETTINJUK PELAI(SA\I,q,AN PERATTJRAN DAERAH KABUPAT EN KARANGANYAR
NOMOR 6 TAHI]N 2OIO TENTANG PAJAK HIBJJRAN

A. UMUM
1. Peraturan Daerah Ka.bupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan,

diniaksrd untuk :
a. melakukan pcmtrinaart, Fengawasan, pengendalian dan pencrtiban terhadap kegiatan

penyelenggaraan hiburan oleh orang pribadi atau badan di Kabupaten Karanganyar;
b. ntelakukan pemungtrtan Pajak Daerah dalam rzurgka peningkatan pendapatan daerah,
Lintuk mewu.iudkan maksud tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka I dan guna
ketertiban, serfa kemndahan pelayanan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan
penyelenggaraan hibuan, perlu disusun Pehrnjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupa.ten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan.
Dalam Pcraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kahupaten Karanganyar;
Penrerintah Daerah ad alah Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
Bupati adalah Bupati Karanganyar;
Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keriangan dan Aset Daerah;
Kepala Dina.s adalah Kepala Dina.s Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah;

f. Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah
yalg terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Uttdang-Unclang, derrgan tidak mendapatkan imbalan secflra langsurrg dan digunakan
untuk keperluan Daernh bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

g. Badan adalah Sekumpulan oreng dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik
yang melakukan usalia tnaupun yang tidak melakukan usaha yang nreliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainy4 Badiua Usaha Milik Negara
(BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dcngan nama clan dalam bcntuk
apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi iainya, lembaga dan bentuk
badan lainnya termasuk kontrak investusi kolektif dan bentuk usaha l,etapt

h. Pajak hiburau adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan;
i. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjrrkan, permainan dan/atau kemmaian

I
l .

yarrg dinikmati dengan dipungut bayaran;
Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak;
wajib Pajak adalah orang pribadi atatr Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong
pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban pcrpaiakan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah;
N{asa Pajak adalah jangka waktu I (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang
diatur dengan Peratrran Bupati paling Lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi
ciasar bagi wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang
terutang;
Tahun Pajak Dnerah adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender,
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun
kalerrder;
Fajek f)aerah yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam
Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dcngan
ketentuzur Peraturan Perundang-undangan perpaj akan dacrah ;

2.

3 .
a.
b.

d,
e,

j .
k .

m.

n,
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o. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek
dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan
penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetqrannya;

p. Surat Pemberitahuan Pajak Daeratr yang selanjutnya disingkat tlengan SPTPD adalah
srrat yang oleh Wajib Pajak digtu.akan untuk melaporkan lrenghitungan dan/atau
penrbayaran pajalc objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan
daerah;

q. Srrrat Setoran Paiak Daerah yang selanjutnya di singkat dengan SSPD adalah bukti
pembayaran atarr penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telatr dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yarg ditunjuk oleh Bupati;

r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB
adalatt surat ketetapan pajak yang meneutukan besamya jumlah pokok pajak, jumlah
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran kredit pajak, besarnya sanksi
adminishatif dan jumlah pajak yang masih harus di bayar;

s. Surat KetEtapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang telah di tetapkan;

t. Surat Ketetapan Fajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB
adalatr adalatr surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
oajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau
seharusnya tidak terutang ;

u. Surat Tagiltan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak da/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau dcnda;

v. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
rncrrgurnpulkan data dun informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,
pcnghasilan dut biaya, sertra jurnlah harga perolehan dan penycrahan barang atau jasa,
yang ditutup dengan rn€ny.tnun laporan keuangan berupa nciaca dan laporan laba nrgi
unnrk periode tahun pajak tersehut;

w. Surat Paksa adalah Surat Perintah nre;nbayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

MASA PAJAK DAERATI
Masa Pajak adalah I (satu) bulan kalender )'emg ditetapkan oleh Kcpala Dinas yang menjadi
dasar bagi Wajlb Pajat r.mtuk menghitung, menyetor dan melaporka"r pajak teru1ang.

TATA CARA PENETAPA}.i PAJAK
l. Setiap tVajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
2. Petugas pada Dinas meneliti dan memverifikasi SPTPD sebagaimana dimaksud pad.a

angka I kcmudian nrcncatat dalam kartu data.
3. Bagi wajib pajak beru setelah dilakukan pendataan akan diterbitkan Nomor Pokok Wajib

Pajak Daerah (NPWPD) sebagai bukti telah terdaftar sebagai wajib pajak.
4. Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada angka l, Kepala Dinas menetapkan

pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Hiburan.

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSTIRAN, DAN PENUNDA,\N PEMBAYARAN PAJAK
1. Pemhayaran pajak harus dilakukan sekaiigus atau lunas.
2. Pembayaran Pajak disetor ke Kas Daerah melalui Pembantu Bendahara Khusus

Pene,:imaan Dinas iloket-loket yang telah dit'.mjuk sesuai waktu yang ditetapkan dengan
nrenggunakan SSPD.

3. Kepala Dinas atas pcmrohonan Wajib Pajak dapat mcmbclikan pcrsctujuan lcepada Wajib
Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, karena :
L adanya kesulitan likuiditas wajib pajak;
b. alalian lain yang dapat dipertanggungia'r'abkan.

B.

c.

D.



E.

4. Pernohonan Wajib Fajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana
dimaksud pada Angka 3 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala
Dinas baik sebelum atau sesudah jatuh tempo ma.sa pajak dengan dilampiri:
a. fotokopi identitas Wajib Pajak;
b. fotokopi laporarn keuangan wajib pajalJ dokumen lain yang menunjukkan kesulitan

likuiditas wajib pajak;
c. dokumen pendukung lairrnya.

5. Penundaan Pembayaran dan pembayaran secara angsruan pajak sebagaimana dimaksud
angka 3 diberikan paling lama 2 (dua,t bulan dan dikenakan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan.

6, Keputusan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada Angka 4 dikeluarkan
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) seteiah diterimanya permohonan.

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
DAN PENGURANGAN A'I'AU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK.
l. Kepala Dinas karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi yang tercantum dalam
SKPDKB, SKPDKB'I, atau STPD karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kEsalatran Wajib Pajak; dan/atau

b. mengurangkan atau mcmbatalkan SK['DKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau
STPD, yang tidak bernr.

2. Pernrohonan Wajib Pajalc sebagaimana dirnaksud pada Angka I liajukan secara tertulis
dalam bahasa Inclonr:sia kepada Kepala Dinas :

3. Untuk mendukung permohonan pengurangan atau penghapusrrn sanksi administrasi
sebagaimana dimaksud pada Angka I huruf a, pernrohonan dimaksud dilampiri dengan:
a. fotokopi identitas Wajib Pajak
b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa sanksi adminishasi dikenakan

karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak;
c. fotokopi surat pemberitatruan pengajuan keberetan Pajak Hiburan tidak dapat

dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pematr mengajukan keberatan atas
SKPDKB atau SKPDKB T;dan/atarr

d. dokumen penCukung lainnya.
4, Untuk mendukung permohonan pengurangan SKPDKB, SKPDKtsT, SKPDLB, SKPDN,

atau STPD sebagaimana dimaksud pada Angka I huruf b, permohonan dimaksud
dilampiri dengan :
a. fotokopi identitas Wajib Pajak;
b. d<lkumen pendukung yang dapat rnenurrjukkan bahwa SKPDKB, SKPDKBT,

SKPDLB, SKPDN atau STPD terscbut tidak benar;
c. fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan Pajak Hiburan tidak dapat

dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pemah mengajukan keberatan atas
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN;dan/atau

d. dokumen pendukung lainnya.
5. Untuk mendukung permohonan pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN,

atau STPD sebagaimana dimaksud pada Angka I huruf b, permohonan dimaksud
dilampiri dengan:
a. fotokopi identitas Wajib Pajak;
b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SKPDKB, SKPDKBT,

SKPDLB, SKPDN atau STPD tersehut tidak benar;dar/atau
c. dokumen pendukung lainnya.

6. Keputusan terhadap pernrohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan
pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak ditetapkan berdasarkan hasil penelitian
data/dokumen, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.

7. Keputusan terhadap permohonan penggrangan atau penghapusan sanksi administrasi dan
pengurangan atau pemhatalan ketetapan pajak dikeluarkan dalam jangka waktu 30 (tiga
pulutt) hari setelah diterimanya surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.



F. TATA CAP.A PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK.
L Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak

kepada Kepala Dinas secara tertulis dengan menyebutkan sekwang-kurangnya :
a. nama dan alamat Wajib Pajak;
b. masa Pajak;
c. besamya kelebihan pembayarau paiak;
d. alasan yangjelas.

2, Kepala Dinas melal..ukan pemeriksaan atas permohonan Wajib Pajak senagaimana,
rtinraksud pada Angka l.

3. Kepala Dinas dalarn jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan se3ak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pacla
Angka l, harus rnemberikarr keputusan.

C, KzuTERIA WAJIB PAJAK DAN PENENTUAN BESARAN oMZET SERTA TATA
CARA PEMBUKUAN A,TAU PENCATATAN.
l. Dinas nelakukan pentataan/ survey lapangan terhadap kegiatan penyelenggaraan hiburan

di wilayah daeralr rurtuk menentukan Wajib pajak.
2. Wajib Pajak yang melakukarr usaha dengan omzet paling sediiiit Rp.300.000.000,- (tiga

ratus juta rupiatr) per tahun rvajib menyelenggarakan pembukuarr atau pencatatan.
3. Kepala Dinas secara jabatan dapat meuentukan kewajiban wajib pajak untuk melakukan

pembukuan dan pencataran setelah dilakukan penelitian di lapangan.
1. Tata cara pernbukuan atau pencatatan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2

dan 3 diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
5. Tata cara pemeriksaan pembukuan oleh petugas pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala

Dinas.

H. TATA CARA PENGH/\PIJSAI{ PruTANG PAJAK YANG SUDAH KEDALUWARSA.
I ' Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk rnelakukan penagihap

sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
2. Untuk menrastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat arau

tidak rnungkin ditagih lagi karcna kedaluwarsa, wajib dilakukan penelitian setempat
atau penelitian administrasi oleh Dinas.

3. Hasil Penelitian sebagaim.ana dimaksud pada Angka 2 harus menggambarkan keadaan
Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan
besarnya Piutang?ajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

4. Kepala Dinas setiap akhir tahun pajak menyuswr Daftar Usulan Penghapusan piutang
Pajak berdasarkan Hasil Peuelitian sebagaimana dimaksud paOa engta 3 untuk
disampaikan kepada Bupati.

5. Bupati menerbitkan Keprttusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak yang
kedaluwarsa berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada Angka 4.

I. TATA CARA PE\{BERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF BAGI PET'UGAS
PEMUNGUT.

l. Setiap petugas pemungut pajak dapat dibcrikan Insentif pemungutan.
2. Pemberian insentif dianggarkan dalam APBD berdasarkan reaiisasi pendapatan tahun

anggaran sebelumnya
3. Pemberian insentif diberikan berdasarkan target kinerja, antara lain:

a. Tribulan pertaina : llYo (lima belas persen) target tahun anggaran berjalan
terealisasi;

b. Tribulan.kedua : ,40Yo (empat puluh persen) target tahun anggaran berjalan
terealisasi;

c. Tribulan ketiga: 75% (tujuh puluh lima persen) target tahun mggaran berjalan
terealisasi;

d. Tribulan keempat : l00Yo (seratus persen) target tatrun anggaran berjalan terealisasi.
4. Pembelian insentif diberikan paling banyak 2 (dua) kali gaji dan hurjangan petugas/

pej abat yang bersangkutan.



i r r  I  i l i r 'J. PENCAWASAN

1. Untuk melaksauakan ttogri ,ponertiban, pengawasan ,melak*kan pemeriksa'rd tegadan v/sJib pajak, Kepara;;J;ffi;il 
tff

Penertibsn, Pengawasan dan pengendalian pajak Hiburan. i, 
'----"--

2' Tugas Tim sebageimana dimaksud parra angka l sebagai be*kut:
a. rnelakukan pcnertlban pemwrgutan pajak hiburan; 

',

b' mclakukan inv'entqrisasi kegiahn hiburan di daerah;
c' memantau kegiatan penyolenggarartre hib'ran terkait masalah pajak hiburan;
d' nelakukan usahy'tindalcan lain terkait psiak hiburan sezuai peraturan perundang- .undangan. ,

RATI'IANIN'GSIH, M.Hum.



LAMPIRAN II
PERATTIRAN BI]PATI KARA}IGANYAR
N{)MOR , i) I 

.l{tl,r.r.r 
f1 .,} 

t.:t1t
TANGGAL t '',{-1, 

D<L uwlpa.r 2et{)
.A." FCRMAT SPTPD

PEMERINTAH KABUPATAN KARANGAI\TYAR No. SPTPD :
DINAS PDNDAPATAN, PENGELOLAAI\ KEUAI\IGAI{ I Masa Pajak :
DAI! ASET DAERAH I Tahun Pajak :
Jl. K.H. Wachld Hasyinr No.2 Telp. (0271') 495066
Fax. (0271) 6491366 Karungunyar 57713

SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAIIIIAH)

PAJAK IiIIBURAN
Kepada Yth.

N;P,W.P.D

t_t |:] t-Tt m [T-n

PERHATIAN :
l. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis deirgan huruf CETAK
2. Beri nomor pada kotak D y*g tersedia untuk jawaban yang dibcrikal:
3. Setelah diisi dan ditandsr fangani, harap diserahkan kernbali kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan,

Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

A. DtrSI OLEH PENGUSAIIA IIIBURAI.I

l. Hiburan vang diselen ggarukan m 01. Pertunjukan film
02. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya
03. Pagelaran musik dan tari
04. Diskotik
05. Karaoke
06. Klab malam
07. Permainan bilyard
08. Permainan ketangkasan
09. Panti pijat / Mandi Uap
10. Pertandingan olahraga
I t. I{iburan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah:

yaitu :

2. Harya tanda masuk yang berlaku
- Kelas R11.... . . . . . . . . . . . . .
- Kelas Rp. .. . . . . . . . . . . . . . .
-  Kelas Rp. . . . . . . . . . . . . . . .

3. Jumlah penunjukkan rato-rata pada hari biasa : .............. kali
Jumlah perfunjukkan rata-rata pada hari libur/minggu : .............. kali
Khusus uniuk Pertuniukkan Film. Kesenian dan seienisnva. Paselaran Musik dan Tari



Jumlah pcngunjung nta-rztta pada hari biasa
Jumlah pengunjung rata'rata pada hari libur/minggu

Jumlah meja lmesin
(Khusus untuk Billyard, Permainan Ketangkasan)

. . . . . . . . . . . . . .  orang

.. . . . . . . . . . . . .  orang

buah

6. Jurnlah karnar / ruangan : .............. bualt
(Khusus untrrk Panti Pijat, Manditlap, Karaoke)

7. Apakah perusahaan rnenyediakan karcis bebas (free) kepada orang-orang tertentu :
n l .Ya

2. Tidak

Jika YA berapajumlahyang benedar : ................. buah

8. Penjualan karcis dengan nresin fiket: tf 1. Ya
2. Tidak

9. Melaksanakan Pembukuan / Pencatatan X L Ya
2. TidEk

B. DIISI OLEH WP

l,'Jumlah Penbayaran dan Pajak I'erhutang untuk Masa Pajak sebelunnya (akumulasi dari awal Masa
I'ajak dalau:'t'ahun Pajak I'ertenfi) :

a. Masa Pajak
b, Dasar Fengenaan (.Turnlah

pembayaran yang diterima)
c, TarifPajak (sesuai Perda)
d. Pajak'l'erhutang (b x c)

2. Jumlah Penrbavaran dan Pajak Tcrhutang

a. Masa Pajak
b. Dasar f'engenaan (Jumlah

Pemba:r6fsn Yang diterirna)
c. Tarif Ptrjak (sesuai Perda)

' d. Pajak Terhutang (b x c)

Tgl ... s/d Tgl

Rp . . . .
, , , , . . . . . , , %
Rp. . . .

untuk Masa Pajak sekarang (larnpirkan foto copy dokumen) :

Tg l  . . . . . , . . . . . . . .  s /d  Tg l

Rp . . . .
. , . . . . ' . . , . %  1

Rp. . . .

C. PERNYATAAI\

Dengan mcnyadari sepentthnya akan segala akibat termasuk sanksi-snnksi sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa meuyatakan bahwa apa yang telah
kami beritahukan tersebut <iiatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

, . . ,  T a h u n  . . .  . . .
Wajib Pajak

Narna Jelas



f ,

No. SPTPD :

Guntlng dlslnl

. . . . .  Tehun

D; DIISI OLEH PETI.IGAS PENERIMA DPPI.(AI)

Diterimatanggal
Nama Petugas
NIP



B. FORMAT SSPD

PEMERINTAH KABUPAI'EN KARANGANYAR
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN
KEUAI\GAN DAN ASET DAERAH
Jl. K.H. Wachid Hasyim No.2 Telp (0271) 495066
Fax. (0271) 6491366 Karanganyar 6'1713

SSPD
(SURAT SETORAN PAJAK DAE,RAH)' Iahun :  . . . . .

Nama :

Alamat : ... .

" NPwPD : fl Il fT-ffffn tn f,n

Menyetor b:rdasarkan *\ : I SKPD n STPD I Lain-lain

fl sKPDr tl sPrPD

fl SKPDKB I sr Pembetulan

n SKPDKBT n SK Keberaran

.  '  MasaPa jak :  . . . . . . . . . .  l ' a -hun :  . . . . . . . . . .  No .  Uru t :  . . . . . . . . .

No Ayat Jenis Pajak Daerah Jumlah
Rp.

I Jumlah SetoigLPajak

Dengan huruf 
[--.___ 

---f

L I

Rua,rg untuk Teraan
Kas Register/Tanda Tangan Petugas Tempat Pembayaran

Petugas Penerima
'l'anggal 

:

T'anda Tangan :

Nama Terang :

Penyetor



C. FORMAT B{'KU PENERIMAAN

PEI\IERIMAAN

PEMERINTAII KABUPATEN KARANGANYAR
DIi{AS PENDAPATAN PENGELOLAAN KETIAI{GAN DAH ASET DAERAH

JL ICH. Wachid Hasyim No.2 Telp. (02711 495065 Far (0271) 6/9l36ffl(arenganyar 57713

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAII PENYETORAN UAI\iG
Tahun Anggaran : . . . . . . . . . . . .  /  . . . . . . . . . . . . .

Bu lan  :  . . . . . . . . . . . . . d . . . . . . . . . . .

PEI|.YETORAN
Jumlrh
buhnini

SISA S/D BULAI{ Ih[I

Mengetahui.
Kepala Dinas Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Karanganyar

Drs. TATAG PRABAWAITITO 8.. MM.
NIP. 19621028 199203 I 004

Bendatrara Khusus Penerima



D. FORMAT STPD

PEMEzuNTAI-I KABUPATEN
DINAS PENDAPATAN, PENCELOLAAI.I
KEUANCAN DAN ASET DAERAH
Jl. Kll. Wachirl l{asyinr No. 2 Telp. (027!) 495066
Fax (027 I ) 6491366 Karanganyar 5?7 | 3

Nama
Alamat

STPD
(Surat Tagihan Pajak- Daerah)
Masa Pajak : . . . . . . . . . , . . . . . . . . . .
Tahun

No. [Jrut

[n_]:I

NPWPD
Jatu)r T

I. Berdasarkan Pasal 13 Llndang- Nomor 6 Tahun 2010 telatr
arau pemeriksaan atau ketelgpggqlqln ataspelaksunaan kewajiban :

Ayat l'ajak :
Nama Pajak :

II. Dari penelitian dan atau pemeriksann tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus
dibayar adalah sebagai berikut :

l. Pajak yang kurang dibayar
2, Sanksi Adniinistrasi

a. Bunga (Psl 13 ayat (2) )
3. Jumlah yang nrasih harus dibayar (l + 2a)

u:f[r]rmrl:I]

PERrrATrArj
l. I:larap penyetoran dilati'rkan melalui BKP atau Kas Daerah

dengan menggunakan Surat Setoran Pajalc Daeratr (SSPD)
(Bank

2, Apabila STPD irri diterima dikenakan sanksj administrasi benrpa burrga sebesar 2Vo per bulan,

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Karanganyar

NIP.

No. STPD
NPWPD
Nama
Alamat

Yang Menerima

, r

ii I BUPATIKA GANYA
i t  i

Dr. Hj. RINA IRIANI SR ANINGSIH M. Flunr


