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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dari uraian-uraian yang telah dikemukakan, 

penulis dapat menarik kesimpulan yaitu: 

1. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor Barang pada Kantor 

Pelayanan Bea dan Cukai dipungut pada saat pembayaran Bea Masuk yang 

besar pungutannya tercantum dalam Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak 

Dalam Rangka Impor (SSPCP) atau pada saat penyelesaian dokumen 

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) apabila pembayaran Bea Masuk 

ditunda/dibebaskan. Pajak Penghasilan Pasal 22 ini dihitung dengan cara 

mengalikan tarif yang berlaku saat ini dengan Nilai Impornya. 

2. Penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor Barang 

melalui Bank Persepsi, dilakukan oleh importir dengan menyetorkan uang 

setoran sebesar nilai yang terutang dengan menggunakan PIB/T beserta 

SSPCP dalam rangkap 8 (delapan) untuk diperiksa oleh Bank Persepsi 

dengan menggunakan sistem on-line payment. Setelah itu, Bank Persepsi 

mengembalikan PIB/T beserta SSPCP Lembar ke-la,1b,3a,3b kepada 

Importir. Lembar 1-a untuk dikirim ke KPBC, lembar ke-lb untuk Penyetor, 

dan lembar ke-3a dan ke-3b untuk dikirim ke KPP.  Pelaporan dokumen dari 

Bank Persepsi berupa DNP yang dilampiri SSPCP lembar ke-2a, ke-2b, dan 

ke-2c beserta disket data SSPCP lalu dikirim ke KPKN untuk selanjutnya 

dilaporkan ke KPBC berupa SSPCP lembar ke-2a dan ke KPP lembar ke-2b 

dan ke-2c. Dikecualikan dari penyetoran oleh importir ke Bank Persepsi, 

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor dibayarkan oleh importir dengan 

menggunakan PIB/T beserta SSPCP ke KPBC dan mendapatkan bukti 

pembayaran berupa BPPCP, kemudian KPBC menyetorkan uang setoran 

sebesar nilai yang terutang tersebut dengan menggunakan SSPCP dalam 

rangkap 8 (delapan) melalui Bank Persepsi, untuk diperiksa oleh Bank 

Persepsi. Setelah itu, Bank Persepsi mengembalikan SSPCP Lembar ke-la 
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untuk KPBC, lembar ke-lb untuk penyetor dan lembar ke-3a dan ke-3b untuk 

KPP melalui KPBC.  Pelaporan dokumen dari Bank Persepsi berupa SSPCP 

lembar ke-2a, ke-2b dan ke-2c dikirim ke KPKN untuk selanjutnya oleh 

KPKN dilaporkan ke KPBC berupa SSPCP lembar ke-2a dan ke KPP lembar 

ke-2b dan ke-2c. 

3. Masalah yang terjadi ditimbulkan karena adanya Wajib Pajak yang 

menghindar dari pemungutan Bea Masuk dan PDRI, sehingga di pasaran 

terdapat istilah barang selundupan yang dapat merugikan negera apabila tidak 

diselesaikan dengan cepat. Adanya Wajib Pajak yang membuat data dan 

informasi yang tidak benar tentang keadaan perusahaannya yang diberikan 

kepada KPBC yang mengakibatkan tertundanya pelaporan yang berasal dari 

Wajib Pajak dan KPKN kepada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai. 

 

5.2 Saran 

Berkenaan dengan masalah dalam hal pemungutan, penyetoran dan 

pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor Barang pada Kantor Pelayanan 

Bea dan Cukai Tipe A Bandung, penulis memberikan beberapa saran yang 

diharapkan dapat memberikan manfaat kepada KPBC, yaitu : 

1. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memperketat registrasi terhadap Importir, 

Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), Pengusaha Tempat 

Penimbunan Sementara dan Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, 

sehingga memperkecil peluang Wajib Pajak yang bersangkutan dalam 

memalsukan data dan informasi yang berkaitan dengan Kantor Pelayanan Bea 

dan Cukai. 

2. Pembinaan secara periodik dan insidentil dalam bentuk penyuluhan kepada 

Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Kantor 

Pelayanan yang terkait sehingga dapat menimbulkan ketaatan dan kepatuhan 

Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya. 
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3. Memeriksa kembali pengadministrasian/dokumen yang dilaporkan. 

4. Memperketat pelaksanaan birokrasi dan administrasi kepabeanan atas 

kegiatan Impor kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban 

perpajakannya yaitu melunasi piutang Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka 

Impor terlebih dahulu untuk mendapatkan ijin memasukan barang ke dalam 

Daerah Pabean. 


