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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Rangkuman 

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak 

yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 

cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri 

Keuangan. Tempat pembayaran atau penyetoran pajak yang dimaksudkan adalah 

sebagai berikut : 

1. Kantor pos. 

2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

3. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

4. Tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 

Surat Setoran Pajak (SSP) terdiri dari beberapa jenis antara lain : 

1. Surat Setoran Pajak (SSP) standar, 

2. Surat Setoran Pajak (SSP) khusus, 

3. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam rangka impor (SSPCP), 

4. Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai (BKC) dan PPN hasil 

tembakau buatan dalam negeri (SSCP). 

Pajak Penghasilan (PPh) final pasal 4 ayat (2) adalah pajak yang setelah 

pelunasannya, kewajiban pajaknya telah selesai dan penghasilan yang dikenakan 

Pajak Penghasilan (PPh) final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan 

lainnya yang tidak final. Untuk pelaporannya, Pajak Penghasilan (PPh) final pasal 

4 ayat (2) dilaporkan dengan lampiran tersendiri dan dikoreksi dari laporan 

penghasilan neto fiskal dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan 

(PPh). Objek PPh final pasal 4 ayat (2) diatur dalam UU No 36 tahun 2008. 

Tanggal jatuh tempo penyetoran dan pelaporan PPh final pasal 4 ayat (2) 

berdasarkan peraturan Menteri Keuangan adalah sebagai berikut : 

a. PPh final pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh pemotong pajak harus disetor 

paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak 

berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan 
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b. PPh final pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak 

harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah 

masa pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. 

c. PPh final pasal 4 ayat (2) yang telah disetorkan oleh wajib pajak maupun 

oleh pemotong pajak harus dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah masa pajak 

terutang berakhir. 

Jika saat tanggal jatuh tempo pembayaran atau pelaporan pajak bertepatan dengan 

hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau pelaporan 

dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.  

Berdasarkan UU No 28 tahun 2007 pasal 9, setiap wajib pajak yang 

menyetorkan pajak melebihi batas waktu yang ditetapkan akan dikenai sanksi 

administrasi yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

berupa : 

a.  Untuk pajak yang terutang pada suatu saat atau masa dikenakan sanksi 

bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh 

tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari 

bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

b. Untuk pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak 

yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan 

(PPh) dikenakan sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang 

dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat 

Pemberitahuan (SPT) tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan 

bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, 

Surat Pemberitahuan (SPT) yang tidak disampaikan atau disampaikan melebihi 

batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar: 

a. Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh orang pribadi Rp 100 ribu. 

b. Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh badan Rp 1 juta. 

c. Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN Rp 500 ribu. 

d. Surat Pemberitahuan (SPT) masa lainnya Rp 100 ribu. 
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4.2 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian penjelasan pada pembahasan bab III tentang 

mekanisme penghitungan, penyetoran dan pelaporan Surat Setoran Pajak (SSP) 

atas PPh final pasal 4 ayat (2), kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis adalah 

sebagai berikut : 

a. Pembayaran PPh final pasal 4 ayat (2) dimaksudkan agar wajib pajak 

melaksanakan kewajiban perpajakannya yang bersifal final. Adapun 

permasalahan yang melingkupi pembayaran dan pelaporan yang dilakukan 

wajib pajak adalah wajib pajak kurang mengetahui secara menyeluruh 

aturan dan pedoman tentang tata cara dalam pembayaran dan pelaporan 

PPh final pasal 4 ayat (2) yang tidak digabungkan dengan jenis 

penghasilan lainnya yang terkena Pajak Penghasilan (PPh) yang tidak 

final. 

b. Penghitungan PPh final pasal 4 ayat (2) pada PT. M sudah sesuai dengan 

ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku, karena PT. M sudah 

menggunakan tarif penghitungan sesuai dengan tarif PPh final pasal 4 ayat 

(2) UU No 36 tahun 2008. 

c. Pembayaran dan pelaporan pajak pada PT. M yang dilakukan oleh pihak 

ketiga dengan menunjuk konsultan pajak dalam hal ini adalah Budy 

Santoso Consulting Tax and Management sudah dilakukan dengan benar 

dan baik karena dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo.  


