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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Pada kesimpulan ini penulis ingin menyampaikan bahwa pada kasus yang penulis 

teliti ini telah memaparkan adanya perbedaan data SPT Masa PPN Tahun 2016 

menurut Wajib Pajak dan juga menurut Fiskus. 

1. Data yang dimiliki oleh wajib pajak memang memiliki perbedaan pada bulan 

Nopember dan Desember dengan data yang dimiliki oleh fiskus yaitu adanya 

perbedaan pada Wajib Pajak yang membatalkan transaksi dan adanya 

penambahan faktur baru atas transaksi yang dilakukan dan belum dilaporkan 

kepada fiskus, sedangkan pada bulan Januari hingga bulan Oktober tidak 

terdapatnya kesalahan ataupun perbedaan antar Wajib Pajak dan Fiskus. 

2. Atas perbedaan yang ada pada wajib pajak dan fiskus pada bulan Desember 

terkait pembetulan faktur pajak ini Fiskus meminta konfirmasi atas perbedaan 

dengan membawa bukti-bukti atas perbedaan dalam faktur tersebut, sehingga 

dapat cepat melakukan pembetulan dan dapat juga melaporkan kembali SPT 

Masa PPN Tahun 2016 dengan cepat. Wajib Pajak bersama lawan 

transaksinya akhirnya melaukan konfirmasi atas kesalahan yang terjadi dalam 

pembatalan faktur yang dilakukan dan adanya juga penambahn faktur baru 
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yang belum dilaporkan, sehingga Fiskus meminta Wajib Pajak untuk 

melakukan pembetulan sesuai syarat dalam melakukan pembetulan SPT Masa 

PPN. 

3. Disini penulis melihat adanya dampak yang dirasakan oleh wajib pajak yaitu 

wajib pajak melakukan pembetulan dan dikenakan sanksi berupa bunga 

administrasi sebesar 2% dan wajib pajak mengalami keterlambatan dalam 

melaporkan SPT Tahun 2016. Dari keterlambatan tersebut wajib pajak harus 

membayar sebesar Rp 156.000 sebagai sanksi administrasi. 

5.2 Saran 

Dari penelitian atas permasalahan CV.RM maka penulis dapat memberikan saran 

kepada CV.RM sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan CV.RM sebaiknya dalam melakukan penginputan e-faktur 

selalu berpedoman kepada undang-undang perpajakan yaitu dengan 

melakukan crosschecked pada faktur yang telah diinput dan memeriksa 

kembali jumlah barang atau besarnya transaksi yang diperoleh, sehingga dapat 

mengantisipasi terjadinya kesalahan yang sama. Jika CV.RM mempunyai 

faktur tambahan dari transaksi yang baru sebaiknya segera melaporkan 

kembali kepada fiskus sehingga disaat akan melaporkan SPT Masa PPN tidak 

adanya hambatan atau perbedaan data antara Wajib Pajak dan Fiskus dan juga 

dapat menghindari sanksi atas pembetulan faktur. Untuk menghindari sanksi 

administrasi CV. RM dihimbau agar melakukan perhitungan, penyetoran dan 
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pelaporan dilakukan sebelum jatuh tempo sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Untuk pelaporan dan penyetoran yang dilakukan harus sesuai dengan 

UU agar meminimalisasi terjadinya keterlambatan pada saat penyetoran dan 

pelaporan. 

2. Bagi Kantor Pelayan Pajak terutama bagi para pemeriksa pajak (fiskus) 

sebaiknya lebih teliti lagi dalam melakukan pemeriksaan dalam data-data 

wajib pajak, dan sebaiknya fiskus dapat melakukan pemeriksaan dua kali 

sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang ada. Sehingga Wajib Pajak tidak 

mengalami kesulitan dalam melakukan kewajiban dalam membayar pajak. 

  


