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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dengan didukung data yang 

diperoleh penulis maka kesimpulan yang penulis peroleh yaitu: 

1. Mrs. X tidak membuat laporan ke KPP Pratama Magelang 

bahwa mulai tahun 2009, Mrs. X telah pindah 

kewarganegaraan menjadi Warga Negara Malaysia. Selain itu 

Mrs. X juga mengabaikan surat-surat panggilan dari KPP 

Pratama Magelang karena merasa bahwa dirinya sudah bukan 

WNI lagi. 

2. Akibat dari tidak melapornya Mrs. X ke KPP Pratama 

Magelang, Mrs. X masih dianggap sebagai WNI oleh KPP 

Pratama Magelang sehingga pada saat Mrs. X melakukan 

pembelian tanah kavling pada tahun 2012 dianggap sebagai 

penghasilan yang tidak dilaporkan. 

3. Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama 

Magelang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu 

tidak memberikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan 

kepada Mrs. X. Selain hal itu, Pembahasan Akhir atas Hasil 

Pemeriksaan juga tidak dibuatkan Berita Acara Pembahasan 

antara Pemeriksa Pajak dan Mrs. X. 
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4. Dalam menerapkan sanksi kenaikan berupa Pasal 13 ayat (3) 

Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara 

Perpajakan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, pihak 

fiskus juga melakukannya tidak sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, yaitu: 

a. Penerapan sanksi kenaikan sesuai dengan pasal 13 ayat (3) 

UU KUP setelah dikeluarkannya Surat Teguran 

Penyampaian SPT Tahunan terlebih dahulu. Karena Mrs. X 

merasa bahwa dirinya tidak pernah menerima surat teguran 

tersebut, maka pengenaan pasal ini tidak dapat dilakukan. 

b. kesalahan penerapan sanksi administrasi yang dilakukan 

oleh fiskus, yaitu yang berupa denda kenaikan sebesar 

200% yang tidak diatur dalam Undang-undang Ketentuan 

Umum dan Tatacara Perpajakan, terkecuali yang 

disebabkan karena tindak pidana untuk pertama kali karena 

kealpaan sesuai Pasal 13A UU KUP. 
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5.2. Saran 

1. Bagi KPP Pratama Magelang 

Bagi KPP Pratama Magelang sebaiknya benar-benar mengecek 

rekap data milik para wajib pajak yang menjadi kliennya agar tidak 

terjadi kesalahan pengenaan pajak terhadap Wajib Pajak. Selain itu 

juga harus membaca peraturan mengenai pengenaan sanksi-sanksi 

agar tidak terjadi kesalahan pengenaan sanksi. 

 

2. Bagi Wajib Pajak 

Bagi Wajib Pajak ada baiknya tetap membuat laporan atas pindah 

kewarganegaraan meskipun apabila tidak ada transaksi pajak selama 3 

(tiga) tahun berturut-turut, NPWP akan bersifat Non Efektif. Hal ini 

bertujuan agar memudahkan pihak pemeriksa dalam melakukan 

tugasnya dan mencegah terjadinya kesalahan pengenaan pajak 

terhadap Wajib Pajak 

 

3. Bagi Pembaca 

 Bagi pembaca semoga dengan adanya karya tulis ini dapat 

menambah wawasan mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

(SKPKB) dam juga sanksi-sanksinya, serta menamba wawasan 

mengenai proses pengajuan keberatan. 
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4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat melakukan pembahasan 

lebih rinci mengenai permasalahan perpajakan yang melibatkan dua 

negara beserta ketentuan yang mengaturnya, seperti pengenaan pajak 

terhadap Wajib Pajak Luar Negeri yang memperoleh penghasilan dari 

Indonesia atau Wajib Pajak Dalam Negeri yang memperoleh 

penghasilan dari luar negeri. 

  


