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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya maka 

penulis akan memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distributor 

peralatan pengeras suara dan memiliki omzet lebih dari Rp 4.800.000.000 

per tahun. Oleh karena itu PT XYZ telah terdaftar dan dikukuhkan sebagai 

Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sebagai PKP, PT XYZ memiliki kewajiban 

perpajakan untuk melakukan pemungutan PPN, menyetorkan PPN kurang 

bayar dan melaporkannya paling lambat akhir bulan berikutnya saat 

berakhirnya masa pajak. Total PPN terhutang yang telah dibayar dan 

dilaporkan PT XYZ selama tahun 2014 (Januari – Desember) yaitu senilai 

Rp 178.880.253. 

2. PT XYZ melakukan kesalahan dalam menggunakan Nomor Seri Faktur 

Pajak yaitu dengan membuat Faktur Pajak menggunakan tanggal yang 

mendahului tanggal penerbitan NSFP. Pada tanggal 30 Juli 2014 PT XYZ 

melakukan transaksi penyerahan BKP dan harus membuat faktur pajak 

atas transaksi tersebut. Namun PT XYZ tidak dapat membuat faktur pajak 

karena jatah NSFP telah habis. Kemudian PT XYZ mengajukan 

permohonan NSFP pada tanggal 5 Agustus 2014 dan NSFP yang 

diterbitkan tanggal tersebut digunakan untuk membuat faktur pajak untuk 
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transaksi yang terjadi tanggal 30 Juli 2014.Berdasarkan Surat Edaran 

Direktorat Jenderal Pajak Nomor 26/PJ/2015, maka PT XYZ dianggap 

membuat Faktur Pajak tidak lengkap karena menggunakan tanggal yang 

tidak sesuai dengan tanggal penerbitan NSFP. 

3. Dampak kesalahan yang dilakukan oleh PT XYZ dirasakan setelah DJP 

mengetahui kesalahan yang dilakukan PT XYZ tersebut dengan 

menemukan adanya Faktur Pajak tidak lengkap, maka pada tanggal 21 

April 2015 DJP memberikan Surat Panggilan yang meminta PT XYZ 

untuk melakukan klarifikasi data. Kemudian PT XYZ dikenakan sanksi 

berdasarkan Undang-Undang KUP Pasal 14 yaitu denda sebesar 2% 

dariDasar Pengenaan Pajak (DPP) karena tidak mengisi Faktur Pajak 

secara lengkap. Denda yang telah dibayarkan PT XYZ atas kesalahan 

dalam penggunaan NSFP adalah sebesar Rp 14.500.000. 

4. Terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh PT XYZ untuk 

menghindari denda akibat melakukan kesalahan dalam penggunaan NSFP 

yaitu dengan melakukan pembatalan Faktur Pajak yang salah (tidak 

lengkap), membuat Faktur Pajak barudengan menggunakan NSFP yang 

digunakan sebelumnya yaitu 010.900-14.53269190 dan menggunakan 

tanggal penerbitan NSFP yaitu 5 Agustus 2014, kemudian melakukan 

pembetulan SPT Masa PPN. Setelah dilakukan pembetulan SPT PPN 

Masa Juli 2014 dapat diketahui bahwa jumlah PPN terutang mengalami 

perubahan, yang semula PPN kurang bayar sebesar Rp 13.114.840 

menjadi PPN Lebih Bayar sebesar Rp 59.385.160. Begitu pula setelah 
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dilakukan pembetulan pada SPT PPN Masa Agustus 2014 terjadi 

perubahan yaitu PPN kurang bayar semula berjumlah Rp 20.715.570 

menjadi kurang bayar sebesar Rp 93.215.570. 

 

5.2 Saran   

 Berdasarkan analisis yang dilakukan maka penulis dapat memberikan 

saran  yaitu : 

1. Bagi PT XYZ 

a. Terkait kasus yang terjadi pada PT XYZ seharusnya PT XYZ lebih 

memperhatikan nomor seri faktur pajak ketika ingin membuat faktur 

yang baru agar dapat terhindar dari kesalahan yang ada.  

b. Sebaiknya PT XYZ memeriksa kembali jumlah transaksi dan 

penomoran NSPF pada faktur pajak agar tidak terjadi kesalahan pada 

Faktur Pajak dan PT XYZ tidak membayar sanksi administrasi 

sebesar 2%. 

c. Sehubungan dengan kasus yang terjadi pada PT XYZ sebaiknya PT 

XYZ harus mengupdate peraturan-peraturan baru agar informasih 

terbaru terkait peraturan UU Perpajakan selalu dilaksanakan dengan 

baik dan berdasarkan aturan terbaru.  

2. Bagi Kantor Konsultan Pajak (KKP) Alex dan Rekan 

KKP Alex dan Rekan diharapakan agar dapat menginformasihkan dan 

mengarahkan kliennya sebagai wajib pajak agar tidak mengalami 

kerugian karena terkena sanksi  
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perpajakan. Dalam hal ini KKP Alex dan Rekan dapat mengarahkan PT 

XYZ untuk dapat melakukan pembetulan SPT Masa PPN dan sehingga 

PT XYZ dapat terhindar dari kerugian membayar sanksi denda sebesar 

2%. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Penulis selanjutnya diharapkan agar dapat menambah sumber refrensi 

agar dapat meneliti tentang kesalahan pemakaian nomor seri faktur pajak  

lebih lengkap dan lebih baik lagi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


