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ABSTRAK : - Bahwa dengan berlakunya undang-undang nomor 18 tahun 1997 tahun tentang
oajak daerah retribusi daerah, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang
nomor 34 tahun 2000 dan berdasarkan pasal 6 peraturan pemerintah nomor 66
tahun 2001 tentang retribusi daerah;

Dasar hukum : undang undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah
kabupaten dalam lingkungan propinsi jawa barat (berita neghara tahun 19500 ;
undang undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab-kitab undang undang hokum
acara pidana (lembaran Negara tahun 1981 nomor 76 tamabahan lembaran Negara
nomor 3209) ; undang undang nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan
(lembaran Negara republic Indonesia tahun 1982 nomor 7, tambahan lembaran
Negara republic Indonesia nomor 3214) ; undang undang nomor 22 tahun 1999
tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara tahun 1999 nomor 60, tambahan
lembaran egara nomor 3839) ; undang undang nomor 34 tahun 2000 tahun
perubahan atas undang undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan
retribusi daerah (lembaran Negara tahun 2000 nomor 246, tambahan lembaran
Negara nomro 4048) ; peraturan pemerintah nomor 25 tahaun 2000 tentang
kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom
(lembaran Negara tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran Negara nomor 3952) ;
peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi
daerah (lembaran Negara tahun 2001 nomor 119) ; peraturan daerah kabupaten
karawang nomor 4 tahun 2000 tentang penyidik pegawai negri sipil (lembaran
daerah kabupaten karawang tahun 2000 nomor 5 seri C) ; peraturan daerah
kabupaten karawang nomor 1 tahun 2001 tentang kewenangan pemerintah
kabupaten karawang (lembaran daerah kabupaten karawang tahun 2001 nomor 1
seri D) ; peraturan daerah kabupaten karwang nomor 3 tahun 2001 tentang
pembentukan dinas-dinas daerah kabupaten karawang (lembaran daerah kabupaten
karawang tahun 2001 nomor 3 seri D)
Pajak Retribusi retribusi tanda daftar perusahaan (TDP) dan tanda daftar gudang
(TDG) sebagai berikut:

I. Ketentuan Umum
II. Nma Objek Dan Subyek Retribusi

III. Kewajiban,Waktu Dan Pengecualian Pendaftaran
IV. Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran
V. Besarnya Retribusi

VI. Tata Cara Pungutan
VII. Pengawasan

VIII. Ketentuan Pidana
IX. Penyidikan
X. Ktentuan Penutup
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