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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada Kantor Pelayanan Bea 

dan Cukai Tipe A Bandung yang berlokasi di jalan Rumah Sakit No.167 Bandung 

serta hasil pembahasan yang didasarkan kepada teori-teori yang relevan dengan 

masalah yang dibahas, maka penulis mencoba untuk menarik kesimpulan 

mengenai Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak 

Pertambahan Nilai atas Impor Barang pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 

A Bandung sebagai berikut :  

1) Kewajiban Kantor Pelayanan Bea dan Cukai sebagai pemungutan Pajak 

Pertambahan Nilai atas impor yang pelaksanaan pemungutannya pada saat 

pembayaran Bea Masuk, besarnya Bea Masuk yang dipungut/disetor dihitung 

dengan cara mengalikan tarif yang berlaku saat ini dengan Nilai Impornya. 

Sedangkan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas impor 

barang melalui Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC), dapat dilakukan 

oleh importir dengan mengajukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB)/ 

Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (PIBT). Kemudian kelengkapan dan 

kebenaran pengisian (PIB)/(PIBT) yang dilakukan tanpa menggunakan 

sarana komputer (media formulir/kertas) dan pengembalian Bukti 

Pembayaran Pabean, Cukai dan Pajak (BPPCP) Lembar ke-1, ke-2, ke-3, ke-

4 yang dilakukan oleh KPBC kepada importir, kemudian importir 

mendistribusikan Lembar ke-1 untuk pengeluaran barang, Lembar ke-2 untuk 

KPBC, Lembar ke-3 untuk KPP dan Lembar ke-4 untuk Penyetor. Importir 

menyetorkan dan menerima kembali Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak 

(SSPCP) lembar ke-la, lembar ke-lb, lembar ke-3a dan lembar ke-3b yang 

telah dibubuhi tanda penerimaan oleh Bank Persepsi/Devisa Persepsi 

selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya dengan menggunakan SSPCP 

dalam rangkap 8 (delapan) beserta uang setoran yang jumlahnya sama 

dengan jumlah nominal yang tercantum dalam SSPCP. Setelah itu, importir 
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menerima SSPCP lembar ke-2 yang telah dibubuhi tanda terima oleh Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai bukti penyetoran. 

Kemudian KPBC melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat 

dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Dalam Rangka Impor yang 

ditetapkan oleh Dirjen Pajak (SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Impor) 

disertai lampiran Surat Setoran Pabean Cukai dn Pajak (SSPCP) lembar ke-

3a dan ke-3b yang diterima dari Bank Persepsi.  

2) Kendala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Bandung dalam 

pelaksanaan kewajibannya sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

atas impor barang terjadi karena makin banyaknya importir-importir yang 

menghindar dari pemungutan Bea Masuk dan PDRI dan adanya pemalsuan 

data/informasi yang dapat merugikan Negara, sehingga dapat mengakibatkan 

tertundanya pelaporan yang berasal dari wajib pajak/importir dan KPPN 

kepada KPBC. 

 

5.2 Saran 

Dari berbagai kendala-kendala diatas, dalam hal pemungutan, penyetoran 

dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang yang terjadi pada 

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Bandung, maka penulis memberikan 

beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada KPBC, yaitu : 

 Direktorat Jendral Bea dan Cukai harus memperketat registrasi dan 

melakukan pembinaan secara periodik dalam bentuk penyuluhan terhadap 

Importir, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), Pengusaha Tempat 

Penimbunan Sementara dan Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, sehingga 

dapat menimbulkan ketaatan dan kepatuhan Wajib Pajak akan kewajiban 

perpajakannya. KPBC harus memeriksa kembali pengadministrasian/dokumen 

yang akan dilaporkan dan 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. 


