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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan oleh penulis mengenai dasar

pengenaan, tata cara perhitungan serta pelaksanaan pemungutan pajak reklame pada

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut:

1. pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif

pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak

Reklame adalah Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak (Nilai

Sewa Reklame).

2. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2010 tentang

Pajak Reklame pasal 18 dan 20,Pajak dipungut berdasarkan penetapan

Walikota atau dibayar sendiri oleh wajib pajak,dalam jangka waktu 5 (lima)

tahun sesudah terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajakDalam jangka

waktu 5 (lima) tahun sesudah terutangnya pajak atau berakhirnya masa

pajak.Walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang

Bayar Tambahan (SKPDKBT) apabila ditemukan data baru dan/atau data

yang semula belum terungkap yang menyebabkan perubahan jumlah pajak

yang terutang.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) apabila jumlah
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pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak

tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

5.2 Saran

Pada Akhir Laporan Tugas Akhir ini penulis ingin memberikan saran kepada Dinas

Pelayanan Pajak (DISYANJAK). Yaitu

1. Mengadakan penyuluhan di bidang pemasangan reklame agar bisa

mengetahui dasar pengenaan, tatacara pehitungan serta pemungutan pajak

reklame sehingga Wajib Pajak dapat menentukan sendiri besarnya wajib

pajak reklame yang terutang.

2. Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung harus bekerja keras dalam hal

pengawasan serta pemungutan pajak, karena masih terdapat banyak Reklame-

reklame liar yang belum memiliki izin serta belum melaksanakan

kewajibannya yaitu membayar pajak. Oleh karena itu maka Dinas Pelayanan

Pajak Kota Bandung dapat melakukan penambahan jumlah tenaga kerja

osorsing atau dapat bekerja sama dengan suatu lembaga agar dapat

membantu untuk pengawasan terhadap Reklame ilegel (tanpa izin), serta

Dinas Pelayanan Pajak harus lebih tegas terhadap Wajib Pajak yang

melanggar dalam melaksanakan kewajibanya dengan pemberian sanksi

administrasi yang lebih besar.


