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MATI PAJAK : Mobnas BD 1 Y yang dipegang Bupati Benteng merupakan salah satu mobnas yang
diketahui telat pajak sudah 3 bulan.

Mobnas Bupati
Menunggak Pajak
Iswahyudi: Sistem
Manual Sulitkan Kami

BENTENG - Mobil dinas (mob
nas) yang berada di Sekretariat
Daerah (Setda) Kabupaten Ben
teng informasinya banyak yang
menunggak pajak. Bahkan ter-
masukdenganmobnas BD1Yyang
biasa ditumpangi Bupati Benteng
DR H Ferry Ramli diketahui juga
sudah mati pajak 3 bulan.

Kabag Keuangan dan Aset Mar-
halim tak membantah hal itu.

Dikatakannya, yang bertugas un-
tuk meneliti dan mendata seluruh

pajak kendaraan dinas ada di
Bagian Umum Setdakab Benteng.
Untuk pihaknya hanya bertugas
memverifikasi dan mengeluarkan

keuangan yang dibutuhkan.
Mengenai pajakkendaraan, Marh-

alim mengaku hal tersebutbukanlah
menjadi tugasnya. Sehingga di-
rinya tidak mengetahui pasti berapa
jumlah kendaraan dinas di Set
dakab yang telat membayar pajak,
termasuk milik Bupati Benteng.
"Tugas kami hanya memverifikasi
dan mengeluarkan anggaran yang
dibutuhkan setelah adanya usulan
dari beberapa bagian termasuk
bagian umum," terangnya.

Sementara itu, Kabag Umum
Iswahyudi ketika dikonfirmasi
mengatakan, pihaknya memang
kesulitan untuk mendata jumlah
kendaraan dinas di Setdakab

Benteng yang sudah menunggu
pembayaran pajaknya. "Sistem
manual menyulitkankami menge

tahui kendaraan dinas yang harus
membayar pajak secepatnya,"
jelasnya.

Kalau ada sistem yang lang-
sung terkoneksi dan tersambung
langsung ke bagian umum, tentu
hal tersebut akan lebih cepat
diketahui. Termasuk untuk mob
nas BD 1 Y, diakui Iswahyudi cu-
kup sulit untuk mengetahui batas
waktu pembayaran pajaknya.
Karena, kendaraan tidak dipegang
langsung olehnya, dan juga pada
bagian plat kendaraan tidak ter-
cantum juga bulan tanggal pajak
harus dibayar.

"Kami akan perbaiki dan secepat
nya untuksemua kendaraan dinas
akan didata yang belum memba
yar pajak," demikian Iswahyudi.
(via)


