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BAB V 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang didapat dan setelah dilakukan analisis serta 

observasi, maka untuk pengungkapan asset yang dilakukan oleh PT VV 

penulis dapat berpendapat bahwa :  

a. Harta atau asset yang belum pernah terlapor dalam SPT Tahunan 

maupun SPT Masa dan SPT lainnya dapat dilaporkan dengan 

menggunakan dua cara. Cara pertama yaitu dengan mengikuti 

program pemerintah yakni Pengampunan Pajak. Atas surat pernyataan 

yang dilaporkan maka wajib pajak harus menyertakan Uang Tebusan 

yang dihitung dengan tarif berdasarkan UU. Cara kedua yaitu dengan 

Pembetulan SPT. Pembetulan SPT dilakukan dengan hanya mengisi 

formulir Pembetulan SPT Tahunan Badan di tahun 2015. 

b. Pengaruh dari adanya kompensasi kerugian yang dimiliki oleh wajib 

pajak apabila wajib pajak mengikuti Pengampunan Pajak maka 

kompensasi tersebut akan dianggap hangus sehingga untuk tahun 

setelah Pengampunan Pajak tidak ada lagi kompensasi kerugian yang 

boleh diakui. Perlu diketahui, adanya  kompensasi kerugian yang 

dimiliki pada tahun tersebut penghasilan ataupun laba yang diperoleh 

tidak dikenakan pajak. Tetapi karena tahun berikutnya setelah 

pengampunan pajak kompensasi kerugian tidak diperbolehkan untuk 

diakui, tahun pajak berikutnya atas laba yang diperoleh akan 

dikenakan pajak sebagaimana mestinya. Kompensasi kerugian dapat 

terus diakumulasi apabila wajib pajak hanya melakukan Pembetulan 

SPT. Disisi lain, apabila wajib pajak tetap melakukan pembetulan SPT 

sehingga terus ada kompensasi kerugian yang diakui maka wajib 
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pajak tersebut dijadikan prioritas utama pihak fiskus untuk dilakukan 

pemeriksaan. 

c. Pengaruh dari adanya kompensasi PPN Lebih Bayar yang dimiliki 

oleh wajib pajak apabila mengungkap harta dengan Pengampunan 

Pajak maka kompensasi juga akan hangus dan tidak boleh diakui 

untuk masa pajak ataupun tahun pajak berikutnya. Kompensasi PPN 

Lebih Bayar dapat terus dikompensasi atau juga dapat di restituai 

apabila wajib pajak mengakui harta yang belum terlapor dengan 

melakukan Pembetulan SPT. Adanya kompensasi Lebih Bayar PPN 

yang dicantumkan karena membuat pembetulan SPT  menyebabkan 

wajib pajak ini menjadi sasaran utama pihak pajak sebagai objek 

pemeriksaan. 

d. Setelah dibandingkan dari kedua sisi, maka wajib pajak lebih baik 

untuk tetap mengikuti program pengampunan pajak yang jauh lebih 

aman untuk jangka panjang.W ajib pajak, yaitu PT VV memilih untuk 

mengikuti program Pengampunan Pajak yang diselenggarakan oleh 

pemerintah. Oleh karena itu, PT VV wajib mengikuti setiap prosedur 

yang ada dalam UU Pengampunan Pajak. Prosedur utama setelah 

mengikuti program dan membayar Uang Tebusan, maka PT VV wajib 

melaporkan SPT untuk tahun berikutnya yaitu tahun 2016. Perbedaan 

dari pelaporan SPT sebelumnya yaitu tidak adanya kompensasi 

kerugian yang boleh diakui dalam SPT PPH Tahunan Badan dan juga 

tidak adanya kompensasi kelebihan pembayaran pajak atas PPN pada 

SPT PPN. 
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2. Saran 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan 

saran yaitu: 

a. PT VV wajib mempertimbangkan setiap keputusan yang akan diambil 

yang berkaitan dengan perpajakan dengan Peraturan Perundangan yang 

berlaku. Seperti kasus diatas, PT VV lebih baik memilih untuk 

mengikuti Program Pengampunan Pajak untuk mengungkap harta 

dibandingkan dengan melakukan Pembetulan SPT dengan menerima 

konsekuensi hilangnya kompensasi kerugian dan kompensasi kelebihan 

pembayaran pajak. Namun keputusan tersebut dapat membawa hasil 

yang aman untuk kedepannya. 

b. Hasil dari analisis yang telah disajikan penulis diharapkan mampu 

membantu wajib pajak sebagai dasar untuk terus mempertimbangkan 

keputusan yang diambil dalam hal perpajakan berdasarkan Peraturan 

Perundangan yang berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


