
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pajak  

2.1.1 Pengertian Pajak dan Unsur Pajak 

 Dalam kehidupan bernegara yang layak, pajak merupakan sumber pendapatan 

yang utama untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam menyediakan kebutuhan-

kebutuhan yang tidak dihasilkan oleh swasta. 

Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang sangat berguna bagi 

kepentingan bersama. Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli 

memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan 

oleh Waluyo Wirawan B.Ilyas (2005;3) menyatakan bahwa : 

a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan 
pelaksanaannya yang sifatnya dipaksakan. 

b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 
kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah. 

d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang 
bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk 
membiayai public investment. 

e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter yaitu mengatur.  
 
Menurut Rochmat Soemitro (1992;2) bahwa : 

”Pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam 

masyarakat”. 

 

Masyarakat adalah kumpulan manusia yang pada suatu waktu berkumpul 

untuk tujuan tertentu. Masyarakat terdiri dari individu. Individu mempunyai hidup 

sendiri dan kepentingan sendiri, yang dapat dibedakan dari hidup masyarakat dan 

kepentingan masyarakat, namun individu tidak mungkin hidup tanpa adanya 

masyarakat. Negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu. 



Kelangsungan hidup negara juga berarti kelangsungan hidup masyarakat dan 

kepentingan masyarakat. Untuk kelangsungan hidup masing-masing diperlukan 

biaya. Biaya hidup individu, menjadi beban dari individu yang bersangkutan dan 

berasal dari penghasilannya sendiri. Biaya hidup negara adalah untuk kelangsungan 

alat-alat negara, administrasi negara, lembaga negara, dan seterusnya yang harus 

dibiayai dari penghasilan negara. 

Penghasilan negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan/atau 

dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu (Natural Resources). Dua 

sumber itu merupakan sumber yang terpenting yang memberikan penghasilan bagi 

negara. Penghasilan itu membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup 

kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, dan 

sebagainya. Jadi dimana ada kepentingan masyarakat, disitu timbul pungutan pajak 

sehingga pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum. 

Pungutan pajak mengurangi penghasilan atau kekayaan individu, tetapi 

sebaliknya merupakan  penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi 

kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-

pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat 

yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar maupun tidak. 

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-

unsur sebagai berikut : 

1. Iuran dari rakyat kepada negara. 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa            

uang (bukan barang). 

2. Berdasarkan undang-undang. 

Pajak dipungut berdasrkan atau dengan kekuatan undang-undang serta   aturan 

pelaksanaannya. 

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung 

dapat ditunjuk. Dalam  pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 



4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

   

 Sedangkan menurut Soemahamidjaja yang kemudian dikutip oleh Erly 

Suandy (2002;9) adalah sebagai berikut : 

”Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh 
penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya 
produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai 
kesejateraan umum”.    
 

Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah 

iuran wajib yang sifatnya dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik 

yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah dan digunakan untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. 

 

2.1.2 Fungsi Pajak 

  Menurut Mardiasmo (2003;1) fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu : 

a. Fungsi Budgetair (Fungsi Finansial) 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluarannya. 

b. Fungsi Regulered (Fungsi Mengatur) 

Pajak sebagai  alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

 Menurut Waluyo Wirawan B.Ilyas (2003;8) mengatakan bahwa : 

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari 

berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu : 

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair) 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan 

pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukannya 

pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 



2. Fungsi Mengatur (Regulered) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di 

bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang 

lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap 

barang mewah.   

Dari kedua pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi budgetair 

atau fungsi penerimaan yaitu pajak yang berfungsi sehingga sumber dana untuk 

memasukkan uang ke kas negara yang digunakan untuk pengeluaran pemerintah baik 

pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Contohnya pajak dalam APBN 

sebagai penerimaan dalam negeri. Selain itu sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan suatu keadaan di bidang sosial, ekonomi dan politik sesuai dengan 

kebijakan pemerintah. Sebagai contoh : pajak minuman dan barang mewah. 

 

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak  

Menurut Mardiasmo (2003;5), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan 

hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai 

berikut : 

1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan 

pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan 

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan 

dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya 

yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan 

keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada 

Majelis Pertimbangan Pajak. 

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 

Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2. 

Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi 

negara maupun warganya. 



3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun 

perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 

masyarakat.  

 

 

4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana  

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini lebih 

dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 

Contoh : Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, 

yaitu 10%. 

     

2.1.4 Pengelompokkan Pajak  

Menurut Mardiasmo (2003;5) pengelompokkan pajak terdiri dari : 

1.  Menurut Golongannya : 

a.    Pajak Langsung  

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak 

Penghasilan. 

b.   Pajak Tidak Langsung 

Yaitu  pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan 

kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai. 

 

 

 



2. Menurut Sifatnya : 

a.   Pajak Subjektif  

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan. 

b.   Pajak Objektif 

Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan 

keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah.    

3.  Menurut Lembaga Pemungutannya :  

a.   Pajak Pusat 

Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak 

pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan 

Bangunan, dan Bea Materai. 

b.  Pajak Daerah 

Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas :  

1) Pajak Propinsi  

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

2) Pajak Kabupaten atau Kota 

Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, 

Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan 

Galian Golongan C, dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan. 

 

 

 

 



2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2003;7) : 

a. Official Assessment System 

      Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 

Pajak. 

 Menurut Erly Suandy (2002;144) menurut sistem ini utang pajak timbul 

apabila telah ada ketetapan pajak dari fiskus. Dengan demikian, jika dihubungkan 

dengan ajaran timbulnya utang pajak, maka Official Assessment System sesuai dengan 

timbulnya utang pajak menurut ajaran formil, artinya utang pajak timbul apabila 

sudah ada ketetapan pajak dari fiskus.  

b. Self  Assessment System 

     Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.  

Ciri-cirinya : 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak 

sendiri, 

2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri 

pajak yang terutang, 

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.    

 

Wajib Pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak daerah 

yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 

(SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayar 

dan melaporkan pajak yang terutang. Jika Wajib Pajak tidak atau kurang membayar 

atau terdapat salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD, maka akan ditagih 

menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). 

 

 



c. With Holding System 

     Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak 

ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

 

2.2 Pengertian Kontribusi 

Kata ”kontribusi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000;592), berarti 

: ”Iuran uang atau sumbangan” 

Sedangkan menurut Graham Mott (1996;126), bahwa : 

”Istilah ”Kontribusi” mempunyai arti khusus dalam a kuntansi dan dapat 
didefinisikan sebagai selisih antara nilai penjualan dengan biaya 
variabel. Definisi ini dapat diterapkan, baik untuk satu unit produksi 
atau lini produk dan jasa. Kontribusi adalah laba sebelum semua biaya 
tetap diperhitungkan, dan mungkin ada diantara laba kotor dan laba 
bersih pada kebanyakan perusahaan”.     
 

2.3 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

Pajak Kendaraan Bermotor menurut Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah  Provinsi jawa Barat No. 7 tahun 2001, 

bahwa : 

”Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas 

kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor”.   

Sedangkan berdasarkan peraturan pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang 

Pajak Daerah, menyatakan bahwa : 

”Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau 
penguasaan semua kendaraan bermotor roda dua atau lebih beserta 
gandengannya yang digunakan disemua 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 
alat-alat berat dan alat-alat besar”. 



 
2.3.1 Dasar Hukum dan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dasar 

Hukum Pajak Kendaraan Bermotor adalah : 

1. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2001 tentang  Pajak 

Kendaraan Bermotor.  

2. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 12 Tahun 2002 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2001. 

 

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor : 

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan 

bermotor dan bobot yang mencerminkan kadar kerusakan jalan dan pencemaran 

lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor tersebut. Nilai jual kendaraan 

bermotor sesuai dengan harga pasar kendaraan bermotor, atau diperkirakan atas dasar 

isi silinder dan atau satuan daya, penggunaan kendaraan bermotor, jenis kendaraan 

bermotor, merek kendaraan bermotor, tahun pembuatan kendaraan bermotor, berat 

total kendaraan bermotor, serta dokumen impor untuk jenis kendaraan tertentu. 

Bobot kendaraan yang mencerminkan kadar kerusakan jalan dan pencemaran 

lingkungan didasarkan pada tekanan gandar kendaraan, jenis bahan bakar kendaraan 

bermotor, dan jenis-jenis penggunaan, tahun pembuatan, serta ciri-ciri mesin 

kendaraan bermotor.  

Besar tarif pajak ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai 

jual kendaraan bermotor. 

 

2.3.2 Objek, Subjek, Wajib Pajak, dan Masa Pajak Kendaraan Bermotor 

Objek Pajak Kendaran Bermotor  

Kepemilikan dan atau penguasaan : 

• Kendaraan bermotor yang berada di Propinsi Jawa Barat. 

• Kendaraan bermotor, alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. 

 



Subjek Pajak Kendaraan Bermotor :       

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang 

memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. 

 

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor : 

1) Wajib Pajak adalah setiap orang atau badan yang memilki dan atau menguasai 

kendaraan bermotor atau kendaraan khusus atau alat-alat berat atau besar. 

2) Yang bertanggung jawab terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor 

adalah : 

• Orang yang bersangkutan, yaitu sebagai pemilik sesuai dengan hak 

kepemilikannya. 

• Orang atau badan yang memperoleh kuasa dari pemilik kendaraan. 

• Ahli waris yaitu orang atua badan yang ditunjuk dengan surat wasit atau 

yang ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan kesepakatan dan atau 

putusan pengadilan. 

3) Wajib Pajak baik perorangan atau badan yang menerima penyerahan kendaraan 

bermotor yang jumlah pajaknya sebagian atau seluruhnya belum dilunasi oleh 

pemilik lama, maka pihak yang menerima penyerahan tersebut juga 

bertanggung jawab terhadap pelunasan pajaknya. 

 

Masa Pajak : 

1. Masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun 

pajak terhitung sejak tanggal pendaftaran. 

2. Pajak Kendaraan Bermotor yang karena sesuatu hal dan hal lain masa 

pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, maka dapat dilakukan restitusi:  

• Terhadap kendaraan bermotor mutasi keluar daerah di dalam Propinsi 

Jawa Barat dilakukan kompensasi. 



• Terhadap kendaraan bermotor mutasi keluar daerah di  luar Propinsi Jawa 

Barat dilakukan restitusi. 

• Bagian bulan yang melebihi 14 (empat belas) hari dihitung satu bulan 

penuh. 

 

2.4 Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)  

 BBNKB menurut Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No.8 Tahun 2001, bahwa : 

”Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas 

penyerahan kendaraan bermotor di daerah”.  

Penyerahan kendaraan bermotor disini termasuk penyerahan dalam hak milik 

sebagai akibat perjanjian kedua belah pihak atau penyerahan hak milik lainnya yaitu 

warisan dana hibah kepada Badan-badan atau Lembaga. 

Sedangkan berdasarkan Suparmoko (2002;63), BBNKB adalah : 

”Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat 

dari transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan 

ke dalam badan usaha”. 

 

2.4.1 Dasar Hukum dan Dasar Pengenaan BBNKB 

Dasar hukum BBNKB adalah : 

1) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No.8 Tahun 2001 tentang BBNKB. 

2) Keputusan Gubernur Jawa Barat No.13 Tahun 2002 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No.8 Tahun 2001. 

Dasar pengenaan BBNKB : 

Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual kendaraan bermotor. Nilai jual 

Kendaraan Bermotor yang dimaksud adalah nilai yang ditetapkan oleh Gubernur 

dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. 



Dasar pengenaan pajak yang ditetapkan oleh Gubernur akan diberitahukan kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat. 

Besarnya tarif BBNKB adalah : 

a. Bagi kendaraan bermotor yang belum pernah membayar BBNKB, dikenakan 

tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Jual yang berlaku. 

b. Untuk penyerahan BBNKB yang kedua dan selanjutnya, dikenakan tarif 

sebesar 1% (satu persen) dari Nilai Jual yang berlaku. 

c. Untuk penyerahan karena warisan, dikenakan tarif sebesar 0,1% (satu 

persepuluh persen).   

 

2.4.2 Objek, Subjek, Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan BBNKB 

Objek BBNKB : 

1) Setiap penyerahan Kendaraan Bermotor di Daerah akibat perjanjian dua 

pihak atau lebih atau perbuatan sepihak yang berakibat pemindahan hak 

milik atau penguasaan yang dilakukan melalui jual beli, warisan, hibah, 

lelang, eks Dump TNI/Polri dan lain sebagainya. 

2) Penguasaan motor yang dikuasai untuk  jangka waktu lebih dari 12 (dua 

belas) bulan oleh Pribadi atau Badan yang bukan pemiliknya dihitung 

sejak saat penguasaan, kecuali jika penguasaan itu adalah akibat dari 

perjanjian dan  sewa menyewa termasuk leasing. Hal ini sangat penting 

untuk mencegah terjadinya penyelundupan pajak dari sektor BBNKB, 

penyerahan kedua, ketiga dan seterusnya yang dilakukan oleh seseorang 

dan atau badan. Penguasaan kendaraan bermotor untuk waktu lebih dari 

12 (dua belas) bulan dianggap sebagai penyerahan kendaraan bermotor 

dalam hak milik, maka orang atau badan yang menerima penyerahan  atau 

yang menguasai kendaraan bermotor tersebut diwajibkan untuk 

membaliknamakan kendaraannya. 



3) Pemasukan kendaraan bermotor yang dimasukkan oleh kontraktor asing 

ke wilayah Propinsi Jawa Barat yang tidak di Re-ekspor setelah proyek 

selesai. 

4) Penyerahan Kendaraan Bermotor dari pemasukan Luar Negeri untuk 

dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali : 

a. Untuk dipakai sendiri oleh orang yang bersangkutan sepanjang di 

negara asalnya telah didaftarkan atas nama sendiri dengan 

menunjukkan bukti-bukti yang sah; 

b. Untuk dikeluarkan kembali dari Wilayah Pabean Indonesia; 

c. untuk diperdagangkan dengan tujuan pameran, penelitian dan kegiatan 

olah raga bertaraf international. 

5) Perubahan bentuk Kendaraan Bermotor yang mengakibatkan 

bertambahnya nilai jual Kendaraan Bermotor yang bersangkutan. 

6) Penggantian Mesin Kendaraan Bermotor, baik mesin baru maupun mesin 

lama.  

   

Subjek BBNKB : 

1.  Subjek Pajak adalah : 

a. Orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan 

Bermotor. 

b. Untuk rubah bentuk dan ganti mesin subyek pajaknya adalah yang 

memiliki Kendaraan Bermotor. 

2. Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak yang dimaksud angka 1 

adalah:  

a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli 

warisnya dan orang yang menerima hibah. 

b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya. 

 

 



Wajib Pajak :  

Wajib pajak BBNKB adalah setiap orang Pribadi atau Badan yang menerima 

penyerahan Kendaraan Bermotor. 

 Surat Pemberitahuan : 

1) Orang pribadi atau ahli warisnya atau Badan yang menerima penyerahan 

kendaraan bermotor, wajib memberitahukan kepada Gubernur dengan mengisi 

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) selambat-lambatnya  

a. Untuk kendaraan bermotor dalam Daerah 30 (tiga puluh) hari sejak 

tanggal penyerahan, apabila tidak melaporkan maka dikenakan sanksi 

administrasi. 

b. Untuk kendaraan bermotor penyerahan hak milik dari Luar Daerah, dalam 

waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal fiskal antar Daerah., apabila tidak 

melaporkan maka dikenakan sanksi administrasi. 

2)  Orang pribadi atau ahli warisnya atau Badan yang menyerahkan kendaraan 

bermotor, wajib melaporkan kepada Gubernur atas terjadinya penyerahan hak 

milik tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan 

kendaraan bermotor. 

3)  SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh 

Wajib Pajak atau Orang yang diberi kuasa olehnya. 

4)  Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa pajak baik 

perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin, wajib melaporkan 

dengan mengisi SPTPD, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak 

perubahan.     

2.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Menurut Suparmoko (2001;55), Pendapatan Daerah adalah : 

”Pendapatan Daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, 
pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli 
daerah, dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya 
yang sah”.      



 

Sedangkan pendapatan daerah menurut PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 

Pasal 23 ayat 1 adalah :  

”Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening 
kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak 
daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh 
daerah”.  
 

 Menurut ketentuan umum Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah : 

”Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah 

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan”. 

Dari pengertian tersebut terkandung unsur-unsur dalam pengertian pendapatan 

asli daerah antara lain : 

• Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari 

sumber-sumber dalam wilayah sendiri. 

• Dipungut berdasarkan peraturan daerah. 

• Peraturan daerah tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

Sedangkan pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Indra Bastian 

(2001;210) menyatakan bahwa : 

”Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan 
pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan pajak yang berisi 
hasil perusahaan milik daerah, pos pengelolaan investasi serta 
pengelolaan sumber daya alam”. 
 
Selanjutnya pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah. 

 



2.5.1 Pajak Daerah 

Seperti dinyatakan dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan 

sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah. 

Menurut Mardiasmo (2003;48) definisi Pajak Daerah adalah : 

”Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi 
atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang 
dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah dan Pembangunan Daerah”. 
 

Menurut Suparmoko (2002;63) Pajak Daerah Propinsi terdiri dari : 

a) Pajak kendaraan bermotor  

Yang menjadi objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau 

penguasaan kendaraan bermotor sebagai alat angkut orang atau barang. 

Pemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah, kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, perwakilan 

lembaga internasional, dikecualikan dari pengenaan pajak kendaraan 

bermotor. Yang menjadi subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang 

pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. 

Selanjutnya wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan 

yang memiliki kendaraan bermotor. Tarif pajak kendaraan bermotor 

ditetapkan sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari nilai jual kendaraan 

bermotor.  

b) Bea balik nama kendaraan bermotor  (BBNKB) 

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik 

kendaraan bermotor sebagai akibat dari transaksi jual beli, tukar menukar, 

hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Objek pajak BBNKB 

adalah pergerakan kendaraan bermotor, kecuali pergerakan kendaraan 



bermotor kepada pemerintah pusat dan daerah, kedutaan dan konsulat asing. 

Subjek pajak atau wajib pajak BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang 

menerima penyerahan kendaraan bermotor. Tarif bea balik nama kendaraan 

bermotor adalah 10% dari nilai jual kendaraan bermotor. 

c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan terhadap 

pengunaan bahan bakar (bensin,solar dan gas) untuk menggerakan kendaraan 

bermotor.  Objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar 

kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk 

kendaraan bermotor. Subjek pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan wajib 

pajaknya adalah penyedia bahan bakar kendaraan bermotor tersebut. 

d) Pajak Pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 

Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah pajak atas 

pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk digunakan bagi 

orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan 

pertanian rakyat. Yang dimaksud air bawah tanah adalah air yang berada di 

perut bumi, termasuk air yang muncul secara alami di atas permukaan tanah. 

Dan yang dimaksud dengan air permukaan adalah air yang berada di atas 

permukaan bumi, tetapi tidak termasuk air laut. Yang menjadi objek pajaknya 

adalah pengambilan air bawah tanah dan pengambilan air permukaan.Subjek 

pajak dan wajib pajk yaitu dapat sebagai orang pribadi atau sebagai badan 

yang mengambil air tersebut. Tarif pajak pajak pemanfaatan air bawah tanah 

dan air permukaan maksimum 20% dan harus ditetapkan oleh peraturan 

daerah. 

 

 

 

 

 



Pajak Daerah Kabupaten dan Kota terdiri dari : 

a) Pajak hotel dan restoran 

Pajak hotel dan restoran adalah pajak atas pelayanan hotel dan restoran. Objek 

pajak hotel dan restoran adalah pelayanan yang disediakan dengan 

pembayaran di hotel dan atau restoran, termasuk dalam objek pajak hotel dan 

restoran adalah :    

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. 

2. Pelayanan penunjang sebagai kelengapan fasilitas penginapan atau tinggal 

jangka pendek yang memberikan kemudahan dan kenyamanan. 

3. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel. 

4. Jasa persewaan maupun untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel. 

5. Penjualan makanan dan minuman di tempat yang disukai dengan fasilitas 

penyantapan. 

Subjek pajak hotel dan restoran adalah orang pribadi atau badan yang 

melakukan pembayaran atau pelayanan hotel dan atau restoran, sedangkan 

wajib pajak hotel dan restoran adalah orang atau badan yang mengusahakan 

hotel dan restoran. Tarif pajak hotel dan restoran paling tinggi adalah 10% 

dari nilai-nilai pembayaran. 

b) Pajak Hiburan  

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah 

semua jenis pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang ditandai atau 

dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk 

penggunaan fasilitas untuk berolah raga. Objek pajak hiburan adalah 

penyelenggaraan hiburan dan subjek pajaknya adalah orang pribadi atau 

badan yang menatap atau menikmati hiburan. Tarif pajak hiburan ditetapkan 

paling tinggi sebesar 35% dari jumlah nilai pembayaran. 

 

 

 



c) Pajak Reklame 

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah 

benda, alat, perbuatan atau media yang dipergunakan untuk memperkenalkan, 

menyanpaikan, memuji suatu barang atau jasa agar menarik perhatian umum. 

Objek pajak reklame di luar televisi, radio, dan media cetak, yang menjadi 

subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang 

menyelenggarakan atau memesan reklame dan wajib pajak reklame adalah 

orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. 

d) Pajak penerangan jalan  

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan 

ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang 

rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Yang menjadi objek penerangan 

adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah atau daerah yang tersedia 

penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Subjek 

pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik 

dan yang menjadi wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau 

badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik. Tarif 

pajak penerangan jalan paling tinggi 10% dan ditetapkan oleh pemerintah 

daerah. 

e) Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C 

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C merupakan 

pajak atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C. Yang merupakan 

objek pajak ini adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C yang 

meliputi asbes, batu tulis, setengah permata, batu kapur, batu apung, batu 

permata, bentonit, dalomit, magnesit, tanah serap, pasir, kerikil. Tanah liat, 

tawas dan sebagainya. Subjek pajak dan sekaligus wajib pajak dari pajak atas 

pengolahan galian golongan C adalah orang pribadi yang mengeksploitasi 

atau mengambil bahan golongan C. Tarif pajak pengambilan dan pengolahan 



bahan galian golongan C paling tinggi 20% (dua puluh persen) dan harus 

ditetapkan dengan peraturan daerah.    

f) Pajak-pajak baru 

Dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, disebutkan dalam pasal 2 bahwa pemerintah daerah 

dimungkinkan untuk menciptakan pajak-pajak baru, tetapi harus memenuhi 

kriteria pajak seperti : a) bersifat pajak, b) objek dan dasar pengenaan pajak 

tidak bertentangan dengan kepentingan umum, c) potensinya memadai, d) 

tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, e) tetap memperhatikan 

aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, dan f) menjaga kelestarian 

lingkungan hidup. 

2.5.2 Retribusi Daerah 

Disamping pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar 

peranannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah 

retribusi daerah. Di beberapa daerah pendapatan yang berasal dari retribusi daerah 

dapat lebih besar dari pada pendapatan dari pajak daerah. 

Yang dimaksud dengan retribusi daerah menurut Ketentuan Undang-Undang 

No. 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001, bahwa: 

”Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 
jasa atau pemberian izin tertentu yang bersifat khusus, disediakan dan/ 
atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 
pribadi atau badan”. 
 
Dalam kaitannya dengan usaha menata kembali beberapa sumber pendapatan 

asli daerah agar lebih memberikan bobot otonomi yang lebih besar kepada 

Pemerintah Daerah, beberapa jenis retribusi yang pada hakekatnya bersifat pajak 

diubah statusnya menjadi pajak daerah dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi dapat dikelompokkan menjadi 

tiga macam sesuai dengan objeknya. Objek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan 

atau jasa tentang yang disediakan oleh Pemerintah Kota. 



 

Menurut Suparmoko (2002;88) retribusi daerah terdiri dari  : 

1. Retribusi Jasa Umum 

Retribusi jasa umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah 

Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh 

orang pribadi atau badan. Dalam menetapkan jenis retribusi ke dalam kelompok 

retribusi jasa umum, kriteria yang digunakan adalah bahwa : 

a) Jasa tersebut termasuk dalam kelompok urusan pemerintah yang diserahkan 

kepada daerah dalam pelaksanaan asas desentralisasi. 

b) Selain melayani kepentingan umum, jasa tersebut memberi manfaat khusus 

bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, misalnya 

pelayanan pemungutan dan pembuangan sampah. 

c) Jasa tersebut dianggap layak jika hanya disediakan kepada orang pribadi atau 

badan yang membayar retribusi, seperti pelayanan kesehatan untuk seseorang 

yang mampu (memiliki penghasilan yang cukup). 

d) Retribusi untuk pelayanan pemerintah daerah tidak bertentangan dengan 

kebijaksanaan nasional. 

e) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta dapat 

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial. 

f) Pelayanan yang bersangkutan dapat disediakan secara baik dengan kualitas 

pelayanan yang memadai. 

Adapun yang termasuk dalam jasa pelayanan umum antara lain : 

1. Pelayanan kesehatan.  

2. Pelayanan kebersihan dan persampahan. 

3. Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta catatan sipil.         

4. Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. 

5. Pelayanan parkir di tepi jalan umum. 

6. Pelayanan pasar. 

7. Pelayanan air bersih. 



8. Pengujian kendaraan bermotor. 

9. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran. 

10. Penggantian biaya cetak peta yang dibuat Pemerintah Daerah. 

11. Pengujian kapal perikanan. 

Objek pajak retribusi jasa umum adalah pelayanan yan disediakan atau 

diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta 

dapat dinikmati oleh orang pribadi. Sedangkan subjeknya adalah orang pribadi atau 

badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. 

2. Retribusi Jasa Usaha  

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah 

Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula 

disediakan oleh sektor swasta. Adapun jasa atau pelayanan usaha harus memenuhi 

kriteria sebagai berikut : 

a) Jasa tersebut harus bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh 

swasta, tetapi pelayanan sektor swasta dianggap belum memadai. 

b) Harus terdapat harta yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Daerah dan 

belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah seperti tanah, 

bangunan, dan alat-alat berat. 

Jadi yang menjadi objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan 

oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pelayanan 

tersebut belum cukup disediakan oleh swasta. Sedangkan subjeknya adalah orang 

pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang 

bersangkutan. 

Secara rinci jasa-jasa usaha itu dapat disebutkan sebagai berikut : 

1. Pemakaian kekayaan daerah 

2. Pasar grosir dan atau pertokoan 

3. Pelayanan terminal 

4. Pelayanan tempat khusus parkir 

5. Pelayanan tempat penitipan anak 



6. Penginapan/pasanggrahan/vila 

7. Penyedotan kakus 

8. Rumah potong hewan 

9. Tempat pendaratan kapal 

10. Tempat rekreasi dan olah raga 

11. Penyebrangan di atas air 

12. Pengolahan air limbah 

13. Penjualan usaha produksi daerah 

 

3. Retribusi Perizinan Tertentu 

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah 

Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yan dimaksud 

untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan 

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau 

fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan.   

Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah 

dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan 

untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan 

pemanfaatan ruang, sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas 

tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan. Sedangkan 

subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari 

Pemerintah Daerah. 

Seperti halnya dengan pajak, retribusi perizinan juga mempunyai peranan 

ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai alat pengatur. Lebih 

tepatnya retribusi perizinan dapat digunakan sebagai instrument untuk pembinaan, 

pengaturan, pengendalian maupun untuk pengawasan disamping sebagai sumber 

pendapatan daerah. 

 



Perizinan tertentu yang dapat dipungut retribusinya antara lain adalah : 

1. Ijin peruntukan penggunaan tanah 

2. Ijin mendirikan bangunan (IMB) 

3. Ijin tempat penjualan minuman beralkohol 

4. Ijin gangguan 

5. Ijin trayek 

6. Ijin pengambilan hasil hutan 

 

2.5.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah  yang Dipisahkan 

Menurut penjelasan pasal 157 huruf a Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah, bahwa yang dimaksud dengan hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan adalah : 

”Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah antara    

lain kegiatan laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga”. 

 

Menurut Abdul Halim (2004;68) yang dimaksudkan dengan hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah : 

”Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan 

penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan”.  

 

Jenis-jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi objek 

pendapatan berikut : 

a. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah 

b. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank 

c. Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank 

d. Bagian Laba atau Penyetoran Modal atau Investasi. 

 

 



2.5.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

Menurut penjelasan pasal 157 huruf a angka (4) Undang-Undang No.33 

Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa yang dimaksud lain-lain pendapatan 

asli daerah yang sah adalah : 

”Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain penerimaan 

daerah diluar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil 

penjualan asset daerah”. 

 

Sedangkan pengertian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut 

Abdul Halim (2004;67), yaitu : 

”Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan 

daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah”. 

 

Jenis-jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi objek pendapatan 

berikut ini : 

1. Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan 

2. Penerimaan jasa giro 

3. Penerimaan bunga deposito 

4. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan 

5. Penerimaan ganti rugi atas kerugian atau kehilangan kekayaan daerah 

6. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah 

7. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang 

asing 

8. Pendapatan denda pajak  

9. Pendapatan denda retribusi 

10. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah 

11. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan 

12. Pendapatan dari pengembalian 



13. Fasilitas sosial dan fasilitas umum 

14. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 

15. Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan.  

 

Sedangkan menurut pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No.33 Tahun 2004 

tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi : 

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. 

2. Jasa giro. 

3. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. 

4. Komisi, patungan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau 

pengadaan barang, dan/atau jasa oleh daerah.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


