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BAB 3
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan
bahwa :
PT X yang bergerak di bidang industri krupuk telah melakukan kewajiban
perpajakan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PT X berpartisipasi dalam
program Tax Amnesty maka ada persyaratan yang wajib dipenuhi oleh PT X
yakni salah satunya tidak diperkenankannya mengkompensasi lebih bayar PPN
dari masa pajak pada akhir tahun pajak terakhir ke masa pajak berikutnya, sesuai
dengan PMK Nomor 118/PMK.03/2016 pasal 35 ayat 1 huruf b. Disisi lain juga
Menurut UU Nomor 11 Tahun 2016 padal 16 ayat 1 huruf b juga di jelaskan
demikian. Yang berarti PT X tidak diperbolehkan mengkompensasi kelebihan
pembayaran PPN pada SPT masa desember 2015 ke SPT Normal masa maret
2016.
Maka dari itu PT X melakukan pembetulan ke-3 atas SPT masa maret 2016,
untuk menghapuskan kompensasi lebih bayar PPN masa desember 2015. Yang
setelah dilakukan perhitungan menimbulkan kurang bayar senilai nominal
kompensasi masa desember 2015. Namun atas kurang bayar tersebut PT X tidak
dikenakan sanksi dikarenakan mengikuti program Tax Amnesty dimana
penghapusan sanksi merupan fasilitas bagi semua Wajib Pajak yang mengikuti
program tersebut.
3.2 Saran
Setelah seluruh pembahasan dan kesimpulan tersebut, akan diberikan beberapa
saran yang mungkin bermanfaat bagi pihak PT X , antara lain :
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1. Sebagai Wajib Pajak yang patuh dengan segala ketentuan perpajakan
hendaknya PT X meneliti dahulu peraturan terbaru tentang Pengampunan
Pajak (Tax Amnesty) mengenai hal yang berhubungan dengan kompensasi
lebih bayar PPN agar dapat meminimalisir kekurangan dalam memenuhi
kewajiban perpajakan.
2. Atas kesalahan tersebut, hendaknya PT X segera melakukan perhitungan
kembali dengan mengeluarkan Lebih Bayar yang telah dikompensasikan.
Sesuai dengan PMK Nomor 118/PMK.03/2016 pasal 35 ayat 1 huruf b.
Dan segera membuat SPT pembetulan apabila telah dilakukan perhitungan
kembali.
3. Dalam setiap transaksi maupun dalam memenuhi kewajiban perpajakan
diharapkan dapat menyimpan dengan baik arsip-arsip yang dibutuhkan
untuk mengantisipasi apabila terjadi kesalahan.
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