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TATA CARA PEMBAYARAN & PENELITIAN BPHTB :
Ÿ Pembayaran BPHTB dilakukan di Bendahara Penerimaan 

Badan Pendapatan Daeah Kab. Kaimana pada hari dan jam 
kerja

Ÿ Sebelum melakukan pembayaran, Wajib Pajak agar terlebih 
dahulu mendaftar pada Sub Bidang Pendaftaran dan 
Penilaian guna memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak 
Daerah (NPWPD) BPHTB

Ÿ Pada saat mendaftar, wajib pajak membawa persyaratan 
sebagai berikut :
1. Fotocopy KTP Pembeli
2. Fotocopy KTP Penjual
3. Fotocopy Kwitansi Pembelian mengetahui Ketua RT 
    setempat (cap dan tandatangan)
4. Fotocopy Sertifikat atau bukti kepemilikan tanah lainnya
5. Lampirkan Foto Bangunan (jika sudah ada bangunan)
6. Gambar Denah Lokasi Objek Pajak
7. Fotocopy SPPT PBB (Jika Susdah terdaftar PBB)
7. Lampirkan Nomor Telepon/ HP

MEKANISME MENDAPATKAN SURAT KERETANGAN FISKAL

1.  Entri Data Wajib Pajak
     Siapkan dokumen sebagai berikut :

Ÿ Fotocopy KTP
Ÿ Fotocopy Akta pendirian untuk usaha PT, CV, Koperasi 

dan sejenisnya
Ÿ Fotocopy gambar lokasi usaha (mengetahui RT setempat)
Ÿ Fotocopy bukti pelunasan PBB
Ÿ Fotocopi SIG untuk perpanjangan izin usaha

2.  Pemeriksaan data tunggakan oleh petugas pendaftaran
3.  Penerbitan Fiskal, SKPD dan SKRD
4.  Wajib pajak menyetor ke Bendahara Penerimaan

SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Saat terutangnya pajak BPHTB ditetapkan untuk :
Ÿ Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani 

akta;
Ÿ Tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan 

ditandatangani akta;
Ÿ Hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani 

akta;
Ÿ Hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan 

ditandatangani akta;
Ÿ Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan 

mendaftarkan peralihan haknya ke instansi di bidang 
pertanahan;

Ÿ Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya 
adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;

Ÿ Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah 
sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;

Ÿ Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan 
yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Ÿ Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari 
pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat 
keputusan  pemberian hak;

Ÿ Pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak 
tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

Ÿ Penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan 
ditandatangani akta;

Ÿ Peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan 
ditandatangani akta;

Ÿ Pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan 
ditandatangani akta;

Ÿ Hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani 
akta;

Ÿ Lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang 
lelang.

Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya 
perolehan hak 

PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Utarum Bantemi Kaimana



PENGERTIAN :
1. Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  

(BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan 
bangunan.

2. Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  adalah 
perbuatan  atau  peristiwa  hukum  yang mengakibatkan  
diperolehnya  hak  atas  tanah  dan bangunan oleh orang 
pribadi atau Badan.

3.  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  adalah  hak  atas tanah, 
termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan 
diatasnya,  sebagaimana  dimaksud  dalam  
undangundang pertanahan dan bangunan.

OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK :

1. Objek Pajak adalah perolehan hak atas tanah dan

bangunan oleh orang pribadi atau badan

2. Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, meliputi:

, karena:a.  Pemindahan hak

b. Pemberian hak baru, karena:

ü Kelanjutan pelepasan hak

ü D i l u a r  p e l e p a s a n  h a k

3. Hak atas tanah adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak 

Guna Bangunan, Haka Pakai, Hak Milik atas Satuan 

Rumah Susun dan Hak Pengelolaan.

4.  Dikecualikan dari objek BPHTB adalah:

a. Perwakilan diplomatik dan konsulat

b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan

      c. Badan atau perwakilan lembaga internasional

tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

d. Orang pribadia tau Badan karena Konversi hak atau

perbuatan hukum lainnya tanpa adanya perubahan 

nama

e. Orang pribadi atau badan karena wakaf

f. Orang Pribadi atau badan yang digunakan untuk

kepentingan ibadah

5. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang

memperoleh hak atas tanah dan bangunan

6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang

memperoleh hak atas tanah dan bangunan

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN
1. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

a. Dasar Pengenaan  pajak  adalah  Nilai Perolehan Objek 
Pajak (NPOP)

b. NPOP sebagaimana dimaksud adalah :
* Jual beli adalah harga transaksi
* Tukar menukar adalah nilai pasar
* Hibah adalah nilai pasar
* Hibah wasiat adalah nilai pasar
* Waris adalah nilai pasar
*Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum 

adalah nilai pasar
*Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan 

adalah nilai pasar
*Peralihan hak karena putusan hakim yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar
* Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan 

dari pelepasan hak adalah nilai pasar
* Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak 

adalah nilai pasar
* Penggabungan usaha adalah nilai pasar
* Peleburan usaha adalah nilai pasar
* Pemekaran usaha adalah nilai pasar
*Hadiah adalah nilai pasar, dan/atau penunjukan 

pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang 
tercantum dalam risalah lelang. 

c. Jika NPOP    atau tidak diketahui lebih rendah dari Nilai  
Jual  Objek  Pajak  (NJOP)  yang  digunakan dalam  
pengenaan  PBB  pada  tahun  terjadinya  perolehan, 
maka dasar pengenaan adalah NJOP

d. Tarif BPHTB adalah sebesar 5%
e. Nilai  Perolehan  Objek  Pajak  Tidak  Kena  Pajak 

(NPOPTKP)  adalah  sebesar    Rp.  60.000.000 (enam  
puluh  juta  rupiah),  kecuali  untuk  waris dan  hibah  
wasiat  yg  diterima  org  pribadi  dlm hubungan  
sedarah  dalam  garis keturunan  satu derajat  keatas  
atau  kebawah  dengan  pemberi hibah  (termasuk  
suami/istri),  NPOPTKPnya  Rp. 300.000.000 (tiga ratus 
juta rupiah)

2.  Cara Pengitungan

 (Dasar Pengenaan BPHTB - NPOPTKP) x Tarif Pajak
 
Contoh Penghitungan :

Wajib Pajak “A” membeli tanah dan bangunan dengan 
Nilai Perolehan Objek Pajak Rp.65.000.000, 
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah 
Rp.60.000.000
maka Nilai Perolehan Objek Pajak Kena pajak adalah 
65.000.000 - 60.000.000 = 5.000.000, 
Pajak Yang Terutang = 5.000.000 x 5% = Rp.250.000

ü Jual beli

ü Tukar menukar

ü Hibah

ü Hibah wasiat

ü Waris

ü Pemasukan dlm 

perseroan/

badan hukum lainnya

ü Pemisahan hak yang 

mengakibatkan 

peralihan

ü Penunjukan pembeli 

dalam lelang

ü Pelaksanaan putusan 

hakim

ü Penggabungan usaha

ü Peleburan usaha

ü Pemekaran usaha

ü Hadiah
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