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BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian-uraian yang di kemukakan pada bab-bab sebelumnya

dan hasil penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang, maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat 4 (empat) jenis SKP yang diterbitkan yaitu SKPKB, SKPKBT,

SKPLB, dan SKPN. Masing-masing SKP tersebut diterbitkan berdasarkan

nota penghitungan pajak yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan dan hasil

verifikasi.

2. Tata cara penerbitan SKP berdasarkan hasil pemeriksaan, setelah dibuat nota

penghitungan pajak, nota penghitungan pajak diteliti dan diparaf oleh ketua

tim pemeriksa, ketua kelompok pemeriksa, dan kepala kantor. Kemudian

dicetak di seksi pelayanan, diparaf kepala seksi pelayanan dan di tandatangani

kepala kantor. Seksi pelayanan mengirim SKP kepada wajib pajak.

3. Tata cara penerbitan SKP berdasarkan hasil verifikasi, seksi pelayanan

menerima nota penghitungan pajak dan kemudian dicetak. Kepala seksi

pelayanan memaraf dan kepala kantor menandatangani. Seksi pelayanan

mengirim SKP kepada wajib pajak.

4. Berdasarkan tinjauan teori dan praktek dalam Tata Cara Penerbitan Surat

Ketetapan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang telah

sesuai. Baik dalam teori maupun peraturan.



44

5. Pelaksanaan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Bangkinang telah sesuai dengan Standard Operating Procedure

(SOP) yang ada.Untuk proses penerbitanSKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan

SKPN berdasarkan hasil pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Bangkinang itu proses penerbitannya sama sesuai dengan SOP Tata Cara

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan. Sedangkan

untuk proses penerbitan SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN berdasarkan

hasil verifikasi itu proses penerbitannya juga sama sesuai dengan SOP Tata

Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak hasil verifikasi.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan penarikan kesimpulan, maka penulis dapat

memberikan saran terutama kepada Kantor Pelayanan Pajak untuk lebih

meningkatkan sosialisasi peraturan perpajakan melalui penyuluhan, papan

pengumuman, maupun penjelasan-penjelasan undang-undang dan penerapannya

secara teknis terhadap wajib pajak agar Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan pada

setiap tahunnya tidak terlalu banyak terutama untuk SKPKB dan tidak lagi terdapat

kesalahan pada wajib pajak saat memenuhi kewajiban perpajakannya.


