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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1  Alur Restitusi PT.KAJ atas PPN Lebih Bayar Bulan Desember 2013  

        PT.KAJ merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan 

di kota Semarang yang berdiri sejak tahun 2009. Alur atau proses yang dilakukan 

PT.KAJ pada saat mengajukan restitusi PPN Lebih Bayar bulan Desember 2013 

yaitu pada SPT (Surat Pemberitahuan) yang menunjukkan lebih bayar bulan 

Desember 2013 dimulai dengan adanya pengajuan dari PKP (Pengusaha Kena 

Pajak). PKP tinggal membubuhkan check mark pada kolom yang bertuliskan kata 

“Dikembalikan (Restitusi)”. Pengecualian apabila dalam SPT Masa PPN tidak 

dilakukan pengisian sebagai tanda permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak, maka PKP dapat mengajukan surat permohonan tersendiri 

yang disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak ditempat Pengusaha 

Kena Pajak yang telah dikukuhkan (Sukardji, Untung 2007). Dengan adanya 

check mark dan surat permohonan restitusi ini telah mengandung konsekuensi 

bahwa PKP yang bersangkutan yaitu PT.KAJ memang siap untuk menghadapi 

setiap tindakan untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi kelebihan 

pembayaran pajak. Khususnya terkait dengan tindakan pemeriksaan yang akan 

dilakukan oleh otoritas pajak atau fiskus.  
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PT.KAJ kemudian menyampaikan permohonan restitusi kepada Kepala 

KPP (Kantor Pelayanan Pajak) di tempat PKP dikukuhkan. Pengajuan restitusi 

menurut ketentuan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-48/PJ/2008 

hanya dapat dilakukan untuk satu masa pajak. Setelah disampaikan ke KPP, 

kemudian fiskus memproses permohonan restitusi PT.KAJ Lebih Bayar bulan 

Desember 2013 dengan cara diperiksa pada tanggal 27 Februari 2014, walaupun 

sebenarnya sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 

sertaUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 disebutkan bahwa pengembalian 

kelebihan pajak dapat diperoleh melalui tiga cara yaitu dapat dilakukan dengan 

verifikasi, pemeriksaan, dan penelitian.      

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam prosedur permohonan pengembalian 

pajak (restitusi) lebih sering dilakukan dengan cara pemeriksaan, di karenakan 

akan lebih aman, efisien, dan real, serta agar pihak fiskus benar-benar dapat 

memastikan kebenarannya atas perolehan restitusi yang diajukan oleh Wajib 

Pajak. Permohonan restitusi yang dilakukan oleh PKP juga harus dilengkapi 

dengan adanya faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya 

dipersamakan dengan Faktur Pajak (kelengkapan permohonan restitusi), 

(Sukardji, Untung 2007). 

Penyampaian kelengkapan permohonan restitusi harus dilakukan secara 

detailbersamaan dengan dilakukannya pula penyampaian permohonan restitusi, 

atau kelengkapan permohonan restitusi juga dapat disusulkan ke KPP. Namun 

dengan syarat apabila kelengkapan permohonan restitusi tersebut disusulkan, 

maka seluruh kelengkapan permohonan restitusi yang dilakukan oleh Pengusaha 
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Kena Pajak, harus disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak saat 

diterimanya permohonan. Dalam hal tersebut, surat permintaan kelengkapan 

permohonan restitusi akan diterbitkan kepada KPP melalui Kepala KPP, dan 

harus dilengkapi seluruhnya paling lambat satu bulan sejak diterimanya 

permohonan. 

Menurut Sukardji, Untung 2007 apabila PKP (Pengusaha Kena Pajak) 

telah menyampaikan kelengkapan permohonan restitusi setelah 1 (satu) bulan 

sejak saat diterimanya permohonan, maka bukti-bukti atau dokumen tersebut tidak 

diperhitungkan dalam proses pemeriksaan, proses keberatan, maupun proses 

banding. Namun sebaliknya, apabila PKP (Pengusaha Kena Pajak) tidak 

menyampaikan atau kurang menyampaikan kelengkapan permohonan restitusi 

dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, maka Dirjen Pajak akan melakukan 

pemeriksaan berdasarkan kelengkapan permohonan restitusi yang diterima dengan 

memberitahukan pemrosesan permohonan pengembalian berdasarkan data atau 

dokumen yang ada. Khusus untu PKP tertentu, kelengkapan permohonan restitusi 

tidak wajib untuk disampaikan. Namun apabila, permohonan restitusi yang 

diajukan ternyata meliputi kelebihan pembayaran pajak akibat adanya kompesasi 

masa pajak sebelum menjadi PKP tertentu, maka Dirjen Pajak wajib melakukan 

pemeriksaan pajak atas SPT Masa PPN yang menyatakan kelebihan pembayaran 

yang dikompesasikan tersebut. PKP tertentu tersebut wajib menyampaikan 

dokumen kelengkapan permohonan restitusi, seperti halnya PKP biasa.  

PT.KAJ pada bulan Desember 2013 tejadi lebih bayar sebesar Rp 

659.930.013, yang kemudian PT.KAJ meminta lebih bayar sejumlah tersebut 
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untuk direstitusi. Saat PT.KAJ mengajukan permohonan restitusi ternyata PT.KAJ 

mengalami kendala yaitu pada proses pemeriksaan, dimana Wajib Pajak atau 

PT.KAJ itu sendiri tidak menyerahkan berkas atau dokumen-dokumen 

persyaratan restitusi, sehingga dalam proses pengkoreksian fiskus menganggap 

tidak ada data.  

PT.KAJ kemudian meminjamkan dokumen kepada KPP pada tanggal 17 

Juli 2014, sesuai dengan Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan 

Dokumen nomor S-046/WPJ.10/KP.1005/2014 pada tanggal 02 Juli 2014 yang 

dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Namun PT.KAJ hanya meminjamkan 

sebagaiannya saja, dikarenakan rekapan data pesanan pembelian, penerimaan 

barang, retur pembelian, dan retur penjualan belum seluruhnya diselesaikan oleh 

accounting debt PT.KAJ. Karena tidak dipinjamkan seluruh datanya, kemudian 

tanggal 05 Agustus 2014 KPP (Kantor Pelayanan Pajak) memberikan Surat 

Peringatan (SP) yang pertama kali kepada PT.KAJ untuk segera meminjamkan 

seluruh buku atau catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau 

pencatatan, yang harus diserahkan paling lambat tanggal 14 Agustus 2014. 

Namun, Surat Peringatan I yang diberikan oleh KPP tidak segera ditanggapin oleh 

PT.KAJ, karena pada tanggal tersebut PT.KAJ masih saja belum siap 

meminjamkan dokumen seluruhnya kepada KPP. Kemudian, tanggal 19 Agustus 

2014 KPP memberikan kembali Surat Peringatan (SP) untu kedua kalinya, yang 

kembali meminta PT.KAJ untuk segera menyerahkan seluruh data yang 

dibutuhkan oleh KPP, yang paling lambat diberikan tanggal 27 Agustus 2014. 

Setelah jatuh tempo tanggal penyerahan data, PT.KAJ ternyata masih belum dapat 
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memberikan dokumen seeluruhnya kepada KPP. Karena tidak segera 

meminjamkan berkas, oleh pemeriksa langsung dikeluarkan SPHP ( Surat 

Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan ) tepatnya pada tanggal 19 September 2014. 

Dan pada tanggal 30 September 2014 PT.KAJ menanggapi SPHP dengan Surat 

Tanggapan nomor SPHP-00273/WPJ.10/KP.1005/RIK.SIS/2014, yang 

menyatakan bahwa PT.KAJ tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan yang 

terdapat dalam SPHP tersebut, karena PT.KAJ telah melampirkan data 

administrasi yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya walaupun tidak 

diberikan seluruhnya.  

4.1.1 Pengkoreksian Pemeriksaan Pajak yang dilakukan Fiskus 

terhadap PT.KAJ 

  Sesuai SPHP yang dikeluarkan oleh KPP untuk PT.KAJ pada tanggal 19 

September 2014, telah dilakukan pengkoreksian dalam pemeriksaan pajak 

yang dilakukan oleh Fiskus antara lain sebagai berikut :  

Tabel 4.1 

Hasil SPHP ( Daftar Temuan Pemeriksaan ) Masa dan Tahun Pajak 

Desember 2013 PT.KAJ 

NO Pos-Pos yang Di 

Koreksi 

Jumlah Koreksi 

(Rp) 

Dasar Dilakukan 

Koreksi 
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I PPN Penyerahan 

BKP atau JKP  

a. Penyerahan 

yang PPN-nya 

harus dipungut 

sendiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Penyerahan 

yang PPN-nya 

dipungut oleh 

pemungut PPN 

 

 

Rp. 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rp. 0 

 

 

Tidak ada Objek 

Dasar hukum: Pasal 1 

angka 18 UU No.8/1984 

tentang PPN beserta 

perubahannya Pasal 4 

ayat (1) huruf a UU 

No.8/1984 tentang PPN 

beserta perubahannya 

Per-13/JP/2010 beserta 

perubahannya, Per-

24/PJ/2012 beserta 

perubahannya. 

 

Tidak ada Objek  

Dasar hukum: Pasal 1 

angka 18 dan 27 UU 

No.8/1984 tentang PPN 

beserta perubahannya. 

Pasal 4 ayat (1) huruf a 

UU No.8/1984 tentang 

PPN beserta 
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perubahannya. Pasal 13 

UU No.8/1984 tentang 

PPN beserta 

perubahannya. PMK 

85/PMK.03/2012 beserta 

perubahannya. Per-

13/JP/2010 beserta 

perubahannya, Per-

24/PJ/2012 beserta 

perubahannya. 

II Kredit Pajak 

a. Pajak Masukan 

yang dapat 

dikreditkan  

Rp. 18.655.498 Dasar hukun : Pasal 9 

ayat (2b), 13 ayat 9 UU 

No.8/1984 tentang PPN 

beserta perubahannya, 

Per-13/PJ/2010 beserta 

perubahannya, Per-

24/PJ/2012 beserta 

petubahannya SE-

04/PJ/2012. 

 

Hasil dari SPHP tersebut, menunjukkan bahwa pada PPN penyerahan 

BKP atau JKP yang dipungut sendiri, dan yang dipungut oleh pemungut PPN 

tidak terdapat pengkoreksian secara detail, sesuai dengan dasar hukum yang 
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terkait. Sedangkan berdasarkan dasar pengkoreksian dalam hasil pemeriksaan 

pada kredit pajak kolom nomor II, bahwa terdapat koreksi positif  sebesar Rp 

18.655.498, karena Faktur pajak yang telah dikreditkan oleh Wajib Pajak tidak 

dapat diakui seluruhnya oleh Pemeriksa, karena tidak sesuai dengan syarat 

ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku baik secara formal maupun material. 

Pemeriksa tidak dapat melakukan pengujian atas faktur Pajak Masukan 

dikarenakan Wajib Pajak yaitu PT.KAJ menyerahkan sebagian dokumen, berkas, 

dan catatan sesuai dengan Berita Acara tidak dipenuhinya Peminjaman seluruh 

Buku Catatan dan Dokumen, sesuai dengan dasar hukum yang terkait.  

Setelah KPP memberikan SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan) 

nomor SPHP-0027/WPJ.10/KP.1005/RIK.SIS/2014 tanggal 19 Oktober 2014, 

kemudian pada tanggal 13 Oktober 2014 KPP kembali memberikan Undangan 

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan kepada PT.KAJ sesuai dengan prosedur 

pemeriksaan. PT.KAJ baru menanggapi Undangan Pembahasan Akhir Hasil 

Pemeriksaan yaitu pada tanggal 31 Oktober 2014.  

Berikut adalah hasil dari Risalah Pembahasan Akhir Pemeriksaan yang 

sesuai dengan SPHP yang terkait, yang dilakukan oleh fiskus :  

1. Kredit Pajak  

Pajak Masukan Yang Dapat Dikeditkan : 

Menurut SPT/WP   Rp 65.930.013 

Menurut Pemeriksa  Rp 47.274.515 
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Koreksi   Rp 18.655.498 

 

 

a. Dasar Koreksi Pemeriksaan Pajak berdasarkan SPHP  

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat koreksi positif sebesar Rp 

18.655.498 karena Faktur Pajak yang telah dikreditkan oleh Wajib Pajak 

tidak dapat diakui seluruhnya oleh Pemeriksa, karena faktur pajak tersebut 

dalam keadaan cacat, dan tidak sesuai dengan syarat ketentuan peraturan 

perpajakan yang berlaku baik secara formal maupun material. Dasar 

hukum : Pasal 9 ayat (2b), 13 ayat 9 UU No.8/1984 tentang PPN beserta 

perubahannya, Per-24/PJ/2012 beserta perubahannya, SE-04/PJ/2012.  

b. Tanggapan Wajib Pajak atas SPHP 

PT. KAJ telah menanggapi atas adanya Faktur Pajak masukan, sehingga 

PPN Masukan sejumlah tersebut telah dikreditkan, dan PT. KAJ belum 

menyerahkan sebagaian dokumen dikarenakan administrasi pada PT. KAJ 

masih belum rapi dan beres, sehingga PT. KAJ harus merapikan dan 

melengkapi data-data yang masih kurang/belum beres. 

c. Pendapat Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir  

Pemeriksa menerima sebagian sanggahan Wajib Pajak, berdasarkan data 

yang diberikan oleh Wajib Pajak yang dilampirkan dalam sanggahan, 
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Pemeriksa melakukan pengujian Faktur Pajak secara formal dan material 

melalui uji arus uang.Berdasarkan hasil uji Arus Uang, Pembayaran Faktur 

Pajak Nomor 010.902-13.75198013 tanggal 13 Desember 2013 atas nama 

PT. Benteng Anugrah NPWP 01.677.410.1.631.000 senilai Rp 5.268.109 

dan Nomor 010.902-13.75198013 tanggal 13 Desember 2013 atas nama 

PT. Rangka Raya dengan NPWP 21.048.848.2-616.000 senilai Rp 

13.142.127, tidak dapat diakui karena nilai pembayarannya tidak sesuai 

dengan antara masing-masing nilai yang tertera dalam Faktur Pajak. 

d. Tanggapan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir  

PT. KAJ ternyata tidak setuju atas koreksi tersebut, karena PT. KAJ telah 

melakukan pembayaran atas Faktur Pajak tersebut. 

2. Simpulan Hasil Pembahasan 

Tabel 4.2 

Hasil Koreksi SPHP Dan Koreksi Pembahasan 

No  Pos-Pos 

Yang 

Dikoreksi 

Koreksicf

m.SPHP 

Koreksi cfm 

Tanggapan WP 

Koreksi cfm 

Pembahasan 

Cfm 

Pemeriksaan 

Cfm 

WP 

1 Pajak 

Masukan 

yang dapat 

Rp18.655.

498 

- Rp 

18.410.236 

- 
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dikreditkan 

 

Berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum 

dalam Risalah Pembahasan tersebut, Wajib Pajak yaitu PT.KAJ tidak mengajukan 

pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan. Karena PT.KAJ tidak 

mengajukan pembahasan kembali, maka oleh KPP dinyatakan bahwa WP yaitu 

PT.KAJ mensetujui keputusan Hasil Akhir Pembahasan Pemeriksaan. 

 

Tabel 4.3 

Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir Pemeriksaan Lebih Bayar Masa 

dan Tahun Pajak Desember 2013 PT.KAJ 

 

 

Uraian  Cfm.SPT Koreksi Cfm.SPHP 

Koreksi Cfm Pembahasan Hasil Pemeriksaan Akhir  Temuan Yang 

Dibatalkan Cfm.Pemeriksaan  Cfm. WP Cfm. Pemeriksaan  Yang disetujui WP  

1 2 3 4 5 6=2+4 7=2+5 8=2+3-6 

 1.   PPN Penyerahan BKP/JKP                

       DPP Penyerahan yang Terutang PPN - - - - - - - 

                Ekspor - - - - - - - 

                Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri - - - - - - - 

                Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN - - - - - - - 

                Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut - - - - - - - 

                Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN - - - - - - - 

               Jumlah DPP Penyerahan terutang PPN - - - - - - - 

Penyerahan yang Tidak Terutang PPN - - - - - - - 

Jumlah Seluruh Penyerahan  - - - - - - - 

PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri  - - - - - - - 

               PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama - - - - - - - 

               Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan   Rp           18.655.498   Rp      18.655.498   Rp         18.410.236   -   Rp           245.262   Rp      18.655.498  Rp        245.262  
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              STP (pokok kurang bayar)   -   -   -   -   -   -   -  

              Dibayar dengan NPWP sendiri   -   -   -   -   -   -   -  

              Lain-lain   Rp           47.274.515   -   -   -   Rp      47.274.515   Rp      47.274.515   -  

              Jumlah Pengurangan   Rp           65.930.013   Rp      18.655.498   Rp  18.410.236   -   Rp      47.519.777   Rp      65.930.013    Rp         245.262  

PPN yang Kurang (lebih) Bayar  ( Rp        65.930.013)   Rp      18.655.498     Rp   18.410.236   -  ( Rp     47.519.777)   (Rp      65.930.013)   Rp          245.262  

Dikompensasikan ke Masa Berikut  -   -   -   -   -   -   -  

PPN yang Masih Kurang (lebih) Bayar   (Rp       65.930.013)   Rp      18.655.498   Rp 18.410.236   -   (Rp    47.519.777)   (Rp      65.930.013)   Rp          245.262  

Sanksi Administrasi  -   -   -   -   -   -   -  

              Bunga pasal 13 (2) KUP  -   -   -   -   -   -   -  

              Kenaikan Pasal 13 (3) KUP  -   -   -   -   -   -   -  

              Bunga pasal 13 (5) KUP  -   -   -   -   -   -   -  

              Kenaikan Pasal 13A KUP  -   -   -   -   -   -   -  

              Kenaikan Pasal 17C (5) KUP  -   -   -   -   -   -   -  

              Kenaikan Pasal 17D (5) KUP  -   -   -   -   -   -   -  

Jumlah sanksi administrasi  -   -   -   -   -   -   -  

PPN ymh. (Lebih) Dibayar ( Rp        65.930.013)   Rp      18.655.498   Rp         18.410.236   -  ( Rp     47.519.777)  ( Rp      65.930.013)   Rp       245.262  

2.    STP               

a.    Denda Pasal 7 KUP  - - - - - - - 

b.    Bunga  Pasal 8 (2a) KUP - - - - - - - 

c.     Bunga Pasal 9 (2a) KUP - - - - - - - 

d.    Bunga Pasal 14 (3) KUP - - - - - - - 

e.    Denda Pasal 14 (4) KUP - - - - - - - 

f.     Bunga Pasal 14 (5) KUP - - - - - - - 

Jumlah STP - - - - - - - 

                

          

    

Sumber : Hasil Diolah Peneliti, 2015  

 

Dari ikhtisar hasil pembahasan akhir atas permohonan restitusi bulan 

Desember 2013 oleh PT.KAJ disebutkan bahwa terdapat  koreksi SPHP yang 

Pajak Masukannya diperhitungkan sebesar Rp 18.655.498,  kemudian dalam 
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Koreksi Pembahasan Pemeriksaan disebutkaan Pajak Masukan yang telah 

diperhitungkan sebesar Rp 18.410.236, karena adanya perbedaan dalam Koreksi 

SPHP dan Koreksi Pembahasan Pemeriksaan, maka dalam Hasil Pembahasan 

Akhir Pemeriksaan timbul selisih dari pengkoreksiaan sebesar Rp 245.262. 

Dengan adanya selisih tersebut, menyebabkan PPN yang masih Lebih Bayar pada 

bulan Desember 2013 menjadi Rp 47.519.777.  

4.1.2 Penyelesaian Pengembalian Restitusi PPN Lebih Bayar hingga 

Diterima Oleh PT.KAJ 

Setelah PT.KAJ melalui proses pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus 

hingga timbul pengkoreksian, kemudian hasil pemeriksaan atas permohonan 

restitusi yang dituangkan dalam hasil SPHP ,selanjutnya KPP menerbitkan Surat 

Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) pada tanggal 12 November 2014 untuk 

permohonan restitusi bulan Desember 2013. Pada tanggal 26 November 2014 

PT.KAJ menanggapi atas SKPLB yang diberikan oleh KPP, yang kemudian 

PT.KAJ meminta KPP mentransfer sejumlah SKPLB sebesar Rp 47.519.777 ke 

rekening BNI.  

Namun sebelum SKPLB sah diterima oleh PT.KAJ, kelebihan pembayaran 

pajak harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak yang 

diadministrasikan di KPP setempat. Sesuai dengan peraturan pasal 11 ayat (1) 

Undang-Undang KUP, “ bahwa apabila telah dilakukan perhitungan jumlah pajak 

yang sebenarnya terutang dengan jumlah kredit pajak menunjukkan adanya 

jumlah selisih ( jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang 
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terutang ) atau telah dilakukanya pembayaran pajak yang seharusnya tidak 

terutang, maka wajib pajak berhak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran 

pajak, akan tetapi dengan catatan bahwa wajib pajak tersebut tidak mempunyai 

utang pajak.” 

  Dalam hal wajib pajak masih mempunyai utang pajak yang meliputi 

semua jenis pajak baik di pusat maupun di cabang-cabangnya, kelebihan 

pembayaran pajak tersebut harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang 

pajak tersebut. Apabila masih terdapat sisa lebih, baru dapat dikembalikan kepada 

wajib pajak. Sesuai pernyataan pasal 11 ayat (1a) Undang-Undang KUP, “ bahwa 

adanya kelebihan pembayaran pajak yang diakibatkan oleh Surat Keputusan 

Keberatan, Surat Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan 

Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 

Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, 

Putusan Peninjauan Kembali, atau Putusan Banding dan Surat Keputusan 

Pemberian Imbalan Bunga, akan dikembalikan kepada wajib pajak yaitu melalui 

ketentuan apabila wajib pajak masih memiliki beban pada utang pajak, kemudian 

akan diperhitungkan kembali, untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak 

tersebut. Dan ternyata PT.KAJ masih mempunyai utang pajak berupa Surat 

Tagihan Pajak (STP) pada bulan September 2013.  

Dari data PT.KAJ yang sudah diperiksa oleh pihak Fiskus ternyata 

PT.KAJ telah membayar lunas Surat Tagihan Pajak ( STP) pada bulan Januari, 

Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober, dan bulan Nopember. Namun pada 

bulan September 2013 PT.KAJ belum membayar lunas STP atau utang pajak 
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tersebut sebesar  Rp 81.246.253. Sehingga SKPLB pada bulan Desember 2013 

sebesar Rp 47.519.777 dibayarkan atau dibebankan ke utang pajak STP 

000365/107/13/511/14 bulan September 2013. Sehingga sisa utang pajak yang 

belum dibayar dari STP bulan September 2013 adalah sebesar Rp 33.726.476. 

Pada tanggal 26 Nopember 2014 Kepala KPP menerbitkan Surat 

Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak  (SKPKPP), bahwa atas 

kelebihan pembayaran pajak tersebut telah diperhitungkan dengan utang pajak 

sebesar Rp 47.519.777, sehingga sisa kelebihan pembayaran pajak yang 

dikembalikan kepada Wajib Pajak yaitu PT.KAJ yaitu sebesar Rp.0 (nihil).  

SKPKPP ini diterbitkan untuk per jenis pajak dan per masa pajak atau 

tahun pajak. Atas dasar SKPKPP tersebut, kemudian KPP atas nama Menteri 

Keuangan sesuai dengan pasal 1 angka 6 Peraturan Menkeu 

No.188/PMK.03/2007, menerbitkan SPMKP ( Surat Perintah Membayar 

Kelebihan Pajak ) untuk per jenis pajak dan per masa pajak atau tahun pajak 

dengan jumlah sebesar Rp. 0. SPMKP dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan 

diperuntukkan lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN), lembar ke-3 untuk Wajib Pajak yang 

bersangkutan, dan lembar ke-4 untuk KPP yang menerbitkan SPMKP. Jangka 

waktu penerbitan SPMKP beserta SKPKPP harus disampaikan dalam waktu 

paling lambat 2 hari sebelum jangka waktu 1 bulan terlampaui. Dan SPMKP telah 

diterbitkan pada tanggal 28 November 2014. Hal ini ditujukan untuk 

meningkatkan pelayanan WP.  
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Berdasarkan SPMKP tersebut, KPPN atas nama Menteri Keuangan 

menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) paling lama 2 hari kerja 

sejak SPMKP diterima. SP2D diterbitkan oleh KPP pada tanggal 30 November 

2014. Terbitnya SP2D merupakan sinyal bahwa kelebihan pembayaran pajak 

sebesar Rp. 0 akan segera diterima oleh PT. KAJ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 

Alur Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai PT.KAJ 
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Sumber : Hasil Pengolahan Peneliti, 2015 

Gambar 4.6 

Alur Penyelesaian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai PT.KAJ 
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Sumber : Hasil Pengolahan Peneliti, 2015 

4.2 Kendala PT.KAJ Dalam Mengajukan Permohonan Restitusi 

 PT.KAJ di dalam mengajukan permohonan restitusi yaitu ada pada saat 

KPP melaksanakan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus. Pemeriksaan 

Pemeriksaan Pajak  

Ka.KPP menerbitkan SKPLB (Surat Ketetapan Pajak 

Lebih Bayar) pada tanggal 12 November 2014   

Kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan terlebih 

dahulu dengan utang pajak (SKPLB – Utang Pajak)  

Ka.KPP menerbitkan Surat Keputusan 

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 

(SKPKPP) pada tanggal 26 November 2014  

Ka.KPP menerbitkan Surat Perintah 

Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) 

pada tanggal 28 Nopember 2014  

Ka.KPPN (Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara) menerbitkan 

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 30 November 2014 

(dan paling lama penerbitan SP2D dua hari sejak SPMKP diteima 

WP) 

Dana diterima oleh WP (PT.KAJ) melalui 

rekening bank presepsi yang ditunjuk oleh WP 
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pajak sendiri merupakan prosedur penting di dalam proses restitusi yang berperan 

aktif, karena berfungsi untuk membuktikan kebenaran, menguji tingkat 

kepatuhan, ketaatan, dan ketepatan Wajib Pajak di dalam administrasi 

perpajakannya. Di saat proses pemeriksaan berlangsung ternyata pihak KPP 

meninjau dengan detail dokumen-dokumen yang diserahkan oleh PT.KAJ, 

sebagai syarat restitusi. Karena, PT.KAJ dari awal mengajukan restitusi belum 

paham sepenuhnya tentang proses restitusi, hingga akhirnya membuat PT.KAJ 

hanya menyerahkan dokumen dan data-data perusahaan seadanya saja. Padahal 

didalam proses pemeriksaan pajak, kelengkapan datalah yang sangat diutamakan 

oleh fiskus dalam pengembalian kelebihan pajak. Karena, dengan adanya bukti 

kelengkapan data, Wajib Pajak akan berlaku jujur tanpa adanya manipulasi data 

sehingga tidak merugikan negara. Kemudian adanya beban pada utang pajak yang 

berupa Surat Tagihan Pajak pada bulan September 2013.   

4.3 Strategi Yang Dilakukan PT.KAJ Saat Mengajukan Restitusi  

PT.KAJ telah  menyadari dengan diajukannya permohonan restitusi, maka 

PT.KAJ harus menghadapi konsekuensi proses pemeriksaan pajak yang dilakukan 

oleh aparat pajak, dimana ditentukan berhasil atau tidaknya permohonan restitusi 

yang diajukan oleh PT.KAJ. Karena, permohonan restitusi yang diajukan oleh 

PT.KAJ pada bulan Desember 2013 tidak berjalan dengan maksimal, dan tidak 

sesuai dengan yang diharapkan PT.KAJ karena memakan waktu lama dan 

nominal yang dikembalikan tidak sesuai dengan yang diinginkan PT.KAJ. Maka 

PT.KAJ dalam mengajukan restitusi kembali di tahun berikutnya, akan lebih 

berhati-hati kembali dan akan lebih memahami proses restitusi yaitu salah satunya 
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dengan strategi adanya perencanaan pajak.  Perencanaan pajak yang dilakukan 

oleh PT.KAJ antara lain adalah :  

1. Perencanaan pajak sebelum mengajukan restitusi PPN  

a. Menyelenggarakan pembukuan dengan baik  

PT.KAJ akan melakukan pembukuan dengan itikad baik 

dan memenuhi standar akuntansi yang ladzim di Indonesia 

(PSAK). Pembukuan juga akan dilakukan dengan taat asas. Demi 

kepentingan perpajakan pembukuan pada PT.KAJ akan diarahkan 

untuk memenuhi pasal 28 Undang-Undang KUP tahun 2007, 

pembukuan merupakan proses pencatatan yang berguna untuk 

mengumpulkan dan mengolah data  yang mencakup keadaan harta, 

kewajiban atau utang, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah 

harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa pada PT.KAJ. 

Kemudian langkah pembukuan yang terakhir akan menyusun 

laporan keuangan yaitu neraca dan laba rugi.  

b. Memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu  

Sebelum PT.KAJ akan melakukan pembayaran atas pajak 

terutangnya, PT.KAJ akan melakukan pengecekan kembali 

mengenai kebenaran pengisian SPT untuk memastikan agar 

pemenuhan kewajiban perpajakan telah berjalan dengan benar 

sesuai dengan laporan keuangan dan bukti-bukti yang ada.  



 

90 
 

2. Perencanaan Perpajakan pada saat proses Restitusi PPN  

a. Menyiapkan dan memisahkan Faktur Pajak asli ( PM dan PK ), dan 

meneliti kembali Faktur Pajak yang diterima dan yang diterbitkan 

tidak cacat menurut ketentuan perundang-undangan.  

b. Menyiapkan dokumen-dokumen pendukung yang dapat 

memperkuat argumen PT.KAJ, diantaranya adalah :  

- Copy Akte Pendirian, Akte Perubahan Modal ( sampai 

dengan perubahan terakhir ). 

- Struktur Organisasi Usaha dan Susunan Pengurus 

- Laporan Keuangan 

- Daftar akun, neraca percobaan, buku besar 

- Buku penjualan, buku pembelian, buku kas masuk/keluar, 

buku biaya, dan buku bank 

- Buku hutang, buku piutang 

- Buku persediaan, kartu persediaan ( bahan baku, 

pembantu/penolong, barang dalam proses, barang jadi ) 

- Pesanan pembelian, Penerimaan barang, Supplier Invoice, 

dan Retur Pembelian 
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- Pesanan Penjualan, Surat jalan, Custumer invoice, dan 

Retur Pejualan 

- Laporan PPIC ( Production Planning Inventory Control ), 

dan Laporan Produksi 

- Rekening koran semua bank 

- Seluruh bukti-bukti/nota/invoice yang terkait penghasilan 

- File data komputer (softcopy) untuk transaksi dan 

perpajakan 

c. Membuat daftar pembayaran atas Faktur Pajak dan bukti 

pembayarannya untuk kelengkapan data Pajak Masukan (PM). Hal 

ini dilakukan apabila konfirmasi PM menyatakan data “ tidak ada” 

maka dapat dibuktikan dengan pembuktian arus kas dan barang.  

d. Melayani pemeriksaan dengan pemeriksa pajak setelah diterima 

surat pemeriksaan dari KPP. 

e. Menciptakan hubungan yang baik dengan pemeriksa pajak 

f. Merespon sikap dan perilaku aparat pajak secara bijak agar tidak 

salah ucap atau salah langkah, untuk menghindari sentimen negatif 

pada saat pemeriksaan berlangsung. 

g. PT.KAJ juga akan mempergunakan hak wajib pajak in the last 

minutes dengan sebaik-baiknya, untuk adanya pembelaan diri 
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wajib pajak untuk hadir di dalam Pembahasan Akhir Hasil 

Pemeriksaan (PAHP) dalam menyampaikan tanggapan tertulis. 

Dan PT.KAJ akan mengajukan Surat Permohonan Pembahasan 

dengan Tim Quality Assurance dalam hal masih terdapat perbedaan 

pendapat dalam Risalah PAHP tersebut. PT.KAJ juga akan segera 

membuat Surat Sanggahan atas Surat Pemberitahuan Hasil 

Pemeriksaan dengan argumentasi yang tepat, dan tidak akan 

menunda-nunda bila tidak menyetujui sebagian atau seluruh Hasil 

Pmeriksaan.  

3. Perencanaan perpajakan setelah proses restitusi PPN 

Segala upaya yang dilakukan oleh PT.KAJ untuk menghidari 

koreksi yang cukup besar yang timbul dari kesalahan manajemen, 

terutama dalam hal pengajuan permohonan restitusi dan penyimpanan 

bukti atau dokumen pendukung untuk restitusi. Agar perencanaan pajak 

terutama pengajuan permohonan restitusi di bulan berikutnya dapat 

berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana perbaikan 

perencanaan pajak juga dilakukan pengawasan dan pengendalian melalui 

cara yaitu dengan   

a. Mereview kembali kebenaran Faktur Pajak 

b. Sistem pembayaran tidak melebihi dua bulan 

c. Evaluasi atas perencanaan pajak 
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d. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana 

pajak (debbuging the tax plan). PT.KAJ akan memperbaiki 

kelemahan perusahaan pada saat mengajukan restitusi khususnya 

dalam manajemen perusahaan yaitu dengan adanya faktor internal, 

dengan membagi beban pekerjaan dan tanggung jawab ke 

accounting debt, dan mempersiapkan dokumen atau bukti yang 

berhubungan dengan kegiatan restitusi PPN. Pengawasan yang 

ketat dari manajemen, yaitu dengan adanya kerjasama dan 

komunikasi yang berkesinambungan atarderpartement dilakukan 

dengan cara melakukan meeting per bulan khusus untuk membahas 

dan mengetahui perkembangan, persiapan, dan langkah-langkah 

yang dapat diambil selanjutnya dalam proses pengajuan restitusi. 

Selain itu, dilibatkannya pihak dari eksternal seperti konsultan 

pajak untuk memberikan advise kepada manajemen tentang sistem 

administrasi perpajakan perusahaan yang baik dan benar, sesuai 

dengan tujuan utama perusahaan yang kemudian di tindak lanjuti 

dengan cara menunda sementara permohonan restitusi. 

e. PT.KAJ untuk mendapatkan pengembalian kelebihan pajak 

(restitusi) secara optimal sesuai dengan jumlah yang diingikan oleh 

perusahaan, maka pihak manajemen PT.KAJ akan melakukan tax 

saving di dalam pembukuan. Tax saving sendiri dapat diartikan 

sebagai penghematan pajak dalam bentuk usaha memperkecil 

utang pajak yang tidak termasuk di dalam ruang lingkup 
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perpajakan ( Mohammad Zain, 2002; 51 ). Tax saving akan 

dilakukan dengan cara mengelak utang pajaknya dengan jalan 

menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak 

pertambahan nilainya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 


