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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan analisis, penulis dapat 

menarik kesimpulan: 

1. Tuan Daniel mengikuti program tax amnesty karena tidak 

melaporkan semua harta yang dimilikinya dalam SPT 2015. 

Tuan Daniel membayar uang tebusan pada periode ketiga yaitu 

bulan Februari 2017 atas harta yang belum dilaporkannya 

tersebut, uang tebusan didapat dari tarif sebesar 5% dikalikan 

dengan jumlah harta yang belum dilaporkan yaitu sebesar Rp 

1.516.650.000 hasilnya adalah Rp 72.835.500. Keikutsertaan 

Tuan Daniel dalam memanfaatkan program tax amnesty guna 

menghindari sanksi administrasi dan pemeriksaan. Dalam 

mengikuti program tax amnesty Tuan Daniel harus 

melampirkan syarat-syarat yaitu mengisi formulir Surat 

Pernyataan Harta (SPH), fotokopi SPT tahun 2015, dan bukti 

bayar tax amnesty. 

2. Setelah mengikuti tax amnesty, Tuan Daniel wajib 

menyampaikan laporan penempatan harta tambahan yang 

berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

serta tidak dibolehkan mengalihkan dan menginvestasikan 
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harta tambahan tersebut ke luar wilayah Indonesia paling 

singkat tiga tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat 

Keterangan. Laporan penempatan harta tambahan tersebut 

dilaporkan selama tiga kali yang pertama pada saat berakhirnya 

batas waktu menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun 2017, 

yang kedua pada saat berakhirnya batas waktu menyampaikan 

SPT Tahunan PPh tahun 2018, dan yang ketiga pada saat 

berakhirnya batas waktu menyampaikan SPT Tahunan PPh 

tahun 2019. 

5.2 Saran 

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan analisis, penulisan dapat 

memberikan saran: 

1. Bagi Wajib Pajak 

Wajib Pajak harus melaporkan SPT secara lengkap dan benar 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku agar terhindar dari pemeriksaan dan 

sanksi administrasi. Selain itu, Tuan Daniel juga wajib 

melaporkan laporan penempatan harta tambahan sebagai 

pemenuhan kewajiban keikutsertaan tax amnesty nya.  

2. Bagi Pemerintah 

Kebijakan tax amnesty yang dilakukan pemerintah diharapkan 

dapat diikuti dengan kebijakan lain seperti penerapan sistem 
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perpajakan yang lebih tegas yaitu menyusun reformasi pajak 

dengan melakukan penguatan sistem perpajakan dan peraturan 

tentang pajak agar wajib pajak tidak bisa lagi menghindar dari 

kewajiban perpajakannya.  

3. Bagi Kantor Konsultan Pajak 

Sebagai Kantor Konsultan Pajak yang baik dan bertanggung 

jawab kepada klien, seharusnya lebih membantu klien dalam 

memenuhi laporan perpajakannya dengan tertib seperti dalam 

melaporkan SPT. Wajib Pajak harus benar-benar dipastikan 

bahwa seluruh harta sudah masuk dalam SPT dan memberi 

penjelasan yang jelas mengenai sanksi serta konsekuensi 

kepada Wajib Pajak yang memiliki niat untuk tidak melaporkan 

seluruh hartanya. Selain itu juga dapat memberitahu kepada 

Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan yang terbaru agar 

Wajib Pajak dapat update mengenai peraturan perpajakan yang 

terbaru guna memenuhi kewajiban perpajakannya. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan 

penelitian tentang kebijakan tax amnesty, agar dapat 

mengetahui kelebihan dan kekurangan program tax amnesty 

yang diadakan oleh pemerintah untuk Wajib Pajak. Sehingga 

perlu atau tidak tax amnesty diadakan kembali di Indonesia. 

 


