
 69  

BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1   Kesimpulan 

 Dari uraian masalah yang telah di kemukankan oleh penulis darihasil data 

yang di peroleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, maka 

penulis dapat menarik kesimpulan yaitu : 

1. Tata cara penagihan piutang pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama 

Pekanbaru Tampan sama dengan tata cara penagihan piutang pajak yang ada 

pada teori-teori sebelumnya. 

2. Teori dan keadaan dilapangan sama-sama melakukan penagihan dengan 

menerbitkan SKP, SKPKB, SKPKBT, dan STP karena wajib pajak kurang 

bayar, atau lambat melapor dan menyetor. KPP menerbitkan Surat teguran 

setelah 7 hari sejak jatuh tempo, jika tidak di indahkan maka dapat 

diterbitkan surat paksa setelah 21 hari surat teguran. Jika wajib pajak tidak 

juga melunasi, maka KPP dapat menerbitkan Surat Perintah Penyitaan, 

barang sitaan diumumkan pelelangannya dan dapat dicabut jika WP 

melunasi piutang pajaknya. KPP akan melelang setelah 14 hari sejak 

pengumuman lelang. 

3. KPP Pratama Pekanbaru Tampan dapat melakukan penagihan meski wajib 

pajak tidak berada ditempat dengan syarat memiliki saksi dari daerah 

setempat atau sekurang-kurangnya secretariat daerah. 
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4.2  Saran 

 Berdasarkan pada hasil pembahasan, maka hal-hal yang dapat penulis 

sampaikan sebagai saran kepada pihak yang terkait dalam pelaksanaan piutang 

pajak dengan surat paksa khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Pekanbaru Tampan sebagai berikut : 

1. Agar tidak terjadi lagi penunggakan yang nantinya akan menimbulkan surat 

paksa penagihan piutang pajak perlu adanya evaluasi dan juga sosialisasi 

antara KPP Pratama Pekanbaru Tampan dengan wajib pajak agar wajib 

pajak tersebut tidak lagi melakukan kelalaian dalam membayar utang 

pajaknya.  

2. Pelaksanaan penagihan piutang pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama 

Tampan Pekanbaru sudah berjalan dengan baik, diharapkan agar KPP 

Pratama Pekanbaru Tampan untuk mempertahankannya agar tidak terjadi 

kesalahan dalam pelaksanaan penagihan piutang pajak. 

3. Agar dapat mencapai sasaran maka KKP Pratama Pekanbaru Tampan harus 

meningkatkan mutu karyawan. Untuk meningkatkan kreativitas kinerja agar 

efisien dan efektif dalam bekerja. 

 


