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PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis 

mengenai “Analisis Kasus Permohonan Restitusi Lebih Bayar PPN Bulan 

Desember 2013 Pada PT. KAJ” , maka penulis mengambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. PT.KAJ mengajukan pengembalian kelebihan pajak (restitusi) sebesar 

Rp.65.930.013,00. Namun ternyata, oleh KPP hanya dikabulkan 

sebagiannya saja yaitu sebesar Rp. 47.519.777,00 dikarenakan adanya 

pengkoreksian oleh pihak fiskus pada saat proses pemeriksaan, akibat 

ketidakpatuhan wajib pajak dalam mengajukan prosedur restitusi. Sisa 

dari hasil restitusi kemudian dibebankan ke hutang pajak, di karenakan 

wajib pajak masih mempunyai hutang pajak, sehingga PT.KAJ 

memperoleh hasil akhir restitusi sebesar Nihil. Jangka waktu PT.KAJ 

dalam mengajukan permohonan restitusi hingga diterimanya hasil 

restitusi yaitu selama 9 bulan.  

2. PT.KAJ di dalam mengajukan permohonan restitusi pada bulan 

Desember 2013 tidak berjalan dengan maksimal, karena memang 

adanya kendala-kendala diantaranya yaitu PT.KAJ tidak segera 

memberikan dokumen-dokumen secara lengkap dan detail, pada saat 
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proses pemeriksaan. Selain itu, adanya kendala bahwa PT.KAJ masih 

mempunyai utang pajak. 

3. PT.KAJ pada saat mengajukan restitusi kembali di tahun berikutnya 

akan mempersiapkan berbagai strategi, agar proses restitusi  dapat 

dilaksanakan dengan seoptimal mungkin. Strategi tersebut diantaranya 

adalah dengan mempersiapkan perencanaan pajak. Baik perencanaan 

pajak sebelum mengajukan retitusi, perencanaan pajak pada saat 

proses restitusi, dan perencanaan pajak setelah proses restitusi. Tidak 

hanya itu, PT.KAJ juga mempersiapkan strategi berupa tax saving atau 

penghematan pajak. 

5.2 Saran  

 Berdasarkan hasil keseluruhan pembahasan dalam kertas karya tulis ini, 

penulis mempunyai saran bagi Pengusaha Kena Pajak ( PKP ) PT.KAJ yang akan 

mengajukan restitusi PPN, yaitu Pengusaha Kena Pajak sebaiknya Pengusaha 

Kena Pajak hendaknya mengetahui terlebih dahulu alur dari restitusi, mulai dari 

permohonan pengajuan hingga kelebihan pembayaran pajak dikembalikan. PKP 

juga harus menyampaikan SPT Masa PPN secara tepat waktu dan harus 

melengkapi prosedur restitusi dengan benar. Karena tidak ada seorangpun yang 

bisa lolos dari pemeriksaan pajak,  semua wajib pajak memiliki peluang yang 

sama untuk diperiksa. Sehingga sebaiknya wajib pajak sebelum mengajukan 

restitusi juga harus melihat kondisi administrasi perusahan terlebih dahulu, agar 

pada saat proses pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus, PT.KAJ telah siap 
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apabila fiskus meminta dokumen-dokumen perusahan secara lengkap, sebagai 

syarat pengajuan restitusi.  

Disatu sisi sistem perpajakan kita terus mengalami penyempurnaan, tetapi 

selama peluang kolusi antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak masih 

terbuka,wajib pajak nakal akan selalu mencari cara untuk menghindari pajak. Hal 

ini juga yang menjadi faktor pemicu yang bisa mendorong wajib pajak untuk 

mencoba mengakali pembukuannya. Disinilah dituntut kesadaran para wajib pajak 

untuk bersikap jujur dan transparan dalam melaporkan hasil usahanya, sehingga 

kondisi yang dipertentangkan yang menjadi dispute antara wajib pajak dan aparat 

pajak bisa dihilangkan. Selama cara-cara yang ditempuh oleh wajib pajak 

menggembosi penerimaan negara atau berada di luar koridor Undang-Undang 

Perpajakan, aparatur perpajakan akan makin intensif dalam melakukan 

pemeriksaan. Oleh karena itu, sangat penting bagi wajib pajak yaitu PT.KAJ 

untuk merapikan dan memutakhirkan pembukuannya agar lebih mudah ketika 

menghadapi pemeriksaan.  

 

 

 

 

 

 


