
LAMPIRAN  I 
 
Hal  : Permohonan Pengurangan  
PBB tahun pajak  ………. 
                                                                                     Kepada : 
 Yth : Menteri Keuangan RI 
 Cq. Kepala Kantor PBB 
 Semarang  
 Di  
 SEMARANG 
               Yang bertandatangan di bawah ini: 
 
Nama     : ……………………………………. 
Alamat   :…………………………………….. 
Jl…………………………………..Rt………..Rw…………………………….. 
Desa / Kel………………………Kec……………….DATI II…………………. 
NOP / SERI / No.SPPT :………………………………………………………… 
Yang terutang pada tahun …………………….sebesar Rp……………………… 
( …………………………………………………………………………………) 
Tanggal terima SPPT:……………………………………………………………. 
Dengan ini mohon pengurangan atas PBBterhitung tersebut diatas sebesar…...% 
( ……………………………………………………………………….perseratus ) 
 

Alasan untuk mengajukan permohonan pengurangan  ini adalah : 
 

1……………………………………………………………………………… 
2………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………… 
 
Bersama ini dilampirkan pula : 
 
1.a. WP Badan   : foto copy SPT tahun terakhir dan Rugi/ laba tahun terakhir 
  .b.WP Pensiun  : foto copy SK pensiun dan sruk pensiun terakhir 
   c.WPLainnya   : Surat keterangan tidak mnampu dari Lurah / Rt setempat  
2.Foto copy SPPT PBB tahun yang bersangkutan  
3.Foto copy pelunasan PBB tahun terakhir  
4.Foto copy KTP  
5.Foto copy Kartu Keluarga  
6.Foto copy Rekening Listerik , Telp,dan PAM bulan terakhir  
7.Surat Kuasa ( bila dikuasakan ) 
            
 Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan . 
                                                                                                                        
 
 Semarang ,……………………………… 
  
 Permohonan  
 
 
  
 
 
                                                                                                                               ( ……………………….) 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

LAMPIRAN  2 
 
 

 
DEPATEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

                      KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEMARANG 
  
 

        
Nomor           :…………………………….  Semarang ,……………………………  
Lampiran       :…………………………….  
Peerihal          : Pemberitahuan peninjauan  KEPADA 
                         PBB di Lapangan   
 Yth.Sdr,…………………………….  
                                                              
                                                                                                                              Di  
                                                                                                                              …………………………………….  
 
Suart pengurangan saudara tanggal  
 
Sehubungan dengan surat ini surat saudara tersebut diatas tentang pengurangan atas : 
                     
                         SPPT tahun ………………………………… :   Rp. 
                        No.SPPT PBB / No.induk / seri              : 
                        Letak objek PBB                                               : 
 Bersama ini diberitahukan bahwa kami akan mengadakan pengamatan / pengajuan ditempat letak objek pajak 
pada tanggal  
Jam  
Untuk kelancaran tugas dan penyelesaian keputusan pengurangan yang saudara ajukan , diminta bantuan saudara 
untuk berada ditempat guna memberikan keterangan yang diperlukan . 
 
Demikian untuk menjadikan maklum dan mendapat perhatian  
 
 
                                                                                A.n. KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB SEMARANG  
                                                                                        KEPALA SEKSI KEBERATAN DAN PENGURANGAN  
 
 
 
 
 
 ( ……………………………….)  
KETERANGAN  NIP 
Kurang : 1. 
               2. 
               3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Lampiran        :   berita acara pemeriksaan Sederhana Lapangan  
Nomor : 
Tanggal : 

 
 

 NO          Uraian     
 

1 Permasalahan  yang diajukan wajib pajak  
 
 
 

2 Hasil Pemeriksaan dan analisis di petugas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          3.      Kesimpulan / saran  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Petugas 
 
  
 
                                                                                                                                      ( ………………)  
 



LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN ADMINISTRASI / VERIFIKASI LAPANGAN 
TANGGAL   : …………………………………….. 

 
KONDISI USULBESARNYA 

PENGURANGAN 
PBB 

KETETAPAN 
PBB SETELAH 

DIBERIKAN 
PENGURANGAN 

( 8 – 10 ) 

KETERANGAN NO NAMAALAMAT 
WP, NO.INDUK 

NO. SERI 

LETAK 
OBJEK 
PAJAK 

WP OBJEK 
PAJAK 

PERMOHONAN 
PENGURANGAN 

% 

PENGHASILAN 
( DLM I TH ) 

Rp. 

KETERANGAN 
PBB 

% Rp.   

            

Petunjuk pengisian  
Tanggal        :  Diisi tanggal verifikasi lapangan  
Kolom   1     :  Cukup jelas  
Kolom   2     :  Diisi nama , alamat wp, No. induk / No. seri 
Kolom   3     :  Cukup jelas  
Kolom   4     :  a. untuk wp perseorangan diisi penjelasan keadaan wp ( misalnya pensiun , feteran 45 , janda ,pegawai sewasta, 
                            wiraswasta    
 
 b.Untuk wp badan diisi pejelasan mengenai kondisi badan : 

¬  Untuk ketetapan sampai dengan Rp.1.00.000; diisi dengan tahun – tahun terjadinya kerugian . 
¬  Untuk ketetapan diatas Rp. 1.00.000; adalah keadaan likuidasi badan ( tahun – tahun terjadinya kesulitan membayar upah / gaji karyawan ). 

Kolom   5     : Diisi keadaan objek pajak mis : 
a.   Listrik , telepon ,( rekening ). 
b. Harta gerak mis : kendaraan bermotor / Speed Boot , mebel peralatan rumah tangga dls. 
c. Kendaraan rumah . 
d. SPT , PPhtahun terakhir ( bila ada ). 
e. Untuk pengurangan kolektif diisi % kerusakan . 

Kolom    6     : Diisi % besarnya permohonan pengurangan yang diusulkan oleh wp / kep. Desa / Lurah. 
Kolom    7     : Diisi % besarnya penghasilan dalam satu tahun untuk wp perseorangan . 
Kolom    8     : Diisi besarnya ketetapan PBB . 
Kolom    9     : Diisi besarnya % pengurangan PBB . 
Kolom    10   : Diisi besarnya pengurangan PBB. 
Kolom    11   : Diisi besarnya ketetapan PBB setelah pengurangan . 
   


	logo: 


