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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab

sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ini:

1. Tata cara penghapusan NPWP dimulai dari Wajib Pajak mengajukan

berkas permohonan melalui Petugas Tempat Pelayanan Terpadu

kemudian Pelaksana Seksi Pelayanan menyerahkan berkas ke Seksi

Pemeriksaan untuk diperiksa kemudian setelah diketahui hasilnya maka

surat penghapusan NPWP atau surat penolakan penghapusan NPWP di

tanda tangani oleh Kepala Seksi Pelayanan dan kemudian di sampaikan

kepada Wajib Pajak yang bersangkutan melalui Sub Bagian Umum yang

ada di Kantor Pelayanan Pajak.

2. Persyaratan dalam penghapusan NPWP untuk semua Wajib Pajak Orang

Pribadi maupun Badan harus adanya surat keterangan penyebab

penghapusan NPWP

3. Permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak hanya dapat

disetujui apabila utang pajak telah dilunasi atau hak untuk melakukan

penagihan telah daluwarsa.

4. Banyaknya peningkatan penghapusan NPWP bagi wajib pajak badan itu

terjadi karena banyaknya badan usaha yang mengalami kebangkrutan

sehingga badan tersebut dibubarkan, sedangkan wajib pajak orang
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pribadi disebabkan karena pada tahun tertentu wajib pajak tersebut

meninggal dunia dan wanita kawin

5. Hambatan dalam penghapusan NPWP yaitu kurangnya pemahaman

wajib pajak tentang syarat-syarat penghapusan Nomor Pokok Wajib

Pajak dan wajib pajak belum melunasi pajak yang terutang sebelum

melakukan permohonan penghapusan NPWP.

B. Saran

1. Bagi Wajib Pajak yang melakukan permohonan penghapusan Nomor

Pokok Wajib Pajak harus lebih teliti dalam melengkapi persyaratan

penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak

2. Apabila Wajib Pajak tidak segera melengkapi persyaratan, KPP

sebaiknya membuat jangka waktu kelengkapan data Wajib Pajak

sehingga proses dapat cepat terselesaikan

3. Perlu bagi fiskus untuk memperbaharui data Wajib Pajak yang tidak lagi

memenuhi persyaratan subjektif dan objektif seperti meninggal dunia

bagi Orang Pribadi dan  badan yang telah dibubarkan.

4. Sebaiknya pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

memberikan pelayanan yang lebih baik kepada setiap wajib pajak agar

wajib pajak merasa nyaman dalam melakukan pengurusan penghapusan

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)


