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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

3.1 Landasan Teori 

Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara 

nonmigas. Pajak merupakan sumber penerimaan potensial bagi negara untuk 

membiayai pengeluaran negara. Hasil dari penerimaan pajak digunakan untuk 

pembiayaan berbagai pembangunan sarana dan prasarana umum yang dapat 

dimanfaatkan oleh semua orang. Berbagai kebijakan dalam bentuk 

ekstensifikasi dan intensifikasi telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka 

meningkatkan penerimaan negara dari sektor fiskal. Kebijakan tersebut 

berdampak pada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak lain sebagai 

pembayar/pemotong/pemungut pajak. 

Pajak dapat dipahami sebagai pungutan paksa oleh pemerintah terhadap 

rakyatnya. Dalam pemungutan pajak oleh pemerintah dan pembayaran pajak 

oleh Wajib Pajak harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku. Self assessment system yang mengharuskan Wajib 

Pajak untuk secara proaktif menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak 

sendiri, menuntut pihak-pihak tersebut mampu memahami dan menerapkan 

setiap peraturan perpajakan. 

 

3.1.1 Pengertian Pajak 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 

2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 
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Sommerfeld, Anderson, & Brock (1983) mengemukakan bahwa 

“Tax can be defined meaningfully as any non penalty, yet compulsary 

transfer of resources from the private to the public sector, levied on the 

basis of predetermined criteria and without receipt of specific benefit 

of equal value, in order to accomplish some of nations economics and 

social objectives” (as cited in Saptono, 2016) 

(Pajak dapat didefinisikan sebagai nonpenalti, tapi merupakan 

pengalihan sumber daya yang bersifat wajib dari swasta ke sektor 

publik, dipungut berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan tanpa 

menerima imbalan khusus atas nilai yang sama, guna mencapai 

beberapa tujuan negara di bidang ekonomi dan sosial). 

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H. “Pajak adalah 

iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang 

dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian 

disempurnakan menjadi “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak 

rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan 

surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber 

utama untuk membiayai public investment” (as cited in Resmi, 2016) 

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang 

serta aturan pelaksanaannya. 

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontaprestasi individu oleh pemerintah. 

3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. 

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah 

yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan 

untuk membiayai public investment. 
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3.1.2 Fungsi Pajak 

Terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi budgetair (sumber 

keuangan) dan fungsi regularend (pengatur). 

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah 

satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran 

baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, 

pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk 

kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi 

maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan 

peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain. 

2. Fungsi Regularend (Pengatur) 

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang 

sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar 

bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi 

pengatur adalah : 

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. 

Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPnBM) dikenakan pada 

saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Pengenaan pajak 

ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk 

mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah). 

b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan 

agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan 

kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi 

pemerataan pendapatan. 

c. Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha 

terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga 

dapat memperbesar devisa negara. 
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d. Pemberlakukan tax holiday dimaksudkan untuk menarik 

investor asing agar menanakam modalnya di Indonesia. 

e. Pemberlakuan tax amnesty dimaksudkan untuk meningkatkan 

penerimaan pajak dalam jangka pendek dengan cara 

penghapusan pajak bagi Wajib Pajak yang menyimpan hartanya 

di luar negeri dan tidak memenuhi kewajibannya dalam 

membayar pajak melalui imbalan menyetor pajak dengan tarif 

yang lebih rendah. 

 

3.1.3 Jenis Pajak 

Menurut Resmi (2014) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, 

menurut sifat dan menurut lembaga pemungutannya. 

1. Menurut Golongan 

Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu : 

a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung 

sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau 

dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh pajak 

langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh). 

b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak 

ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, 

peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, 

misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh pajak tidak 

langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

 

2. Menurut Sifat 

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu : 

a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan 

keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang 

memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh pajak subjektif adalah 
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Pajak Penghasilan (PPh). Pengenaan PPh untuk orang pribadi 

tersebut memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status 

perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). 

b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan 

objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa 

yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, 

tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) 

maupun tempat tinggal. Contoh pajak objektif adalah Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

 

3. Menurut Lembaga Pemungut 

Menurut lembaga pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu : 

a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh 

pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 

negara pada umumnya. Contoh pajak pusat adalah PPh, PPN, 

dan PPnBM. 

b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik 

daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak 

kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 

daerah masing-masing. 

Di Indonesia, Pemerintah Pusat yang melakukan pemungutan 

pajak direpresentasikan oleh Kementerian Keuangan 

(Kemenkeu). Ada dua direktorat Kemenkeu yang melakukan 

pemungutan, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea dan Cukai).  

Semua jenis pajak yang berlaku di Indonesia, baik yang dipungut 

oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah  akan dirinci 

dalam Tabel 3.1 berikut  :
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Tabel 3.1 

Jenis Pajak di Indonesia 

No. Pemungut Instansi Jenis Pajak Referensi Peraturan 

1. Pemerintah 

Pusat 

a. Ditjen 

Pajak 

1. Pajak Penghasilan (PPh) UU No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU No. 36/2008 

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) UU No. 8/1983 s.t.d.t.d. UU No. 42/2009 

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) UU No. 8/1983 s.t.d.t.d. UU No. 42/2009 

4. PBB Pertambangan, Perkebunan, dan 

Perhutanan 
UU No. 12/1985 s.t.d.d. UU No. 12/1994 

5. Bea Materai  

b. Ditjen Bea 

& Cukai 

1. Bea Masuk UU No. 10/1995 s.t.d.d. UU No. 17/2006 

2. Bea Keluar UU No. 10/1995 s.t.d.d. UU No. 17/2006 

3. Cukai UU No. 11/1995 s.t.d.d. UU No. 39/2007  

2. Pemerintah 

Daerah 

a. Pemerintah 

Provisi 

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

UU No. 28/2009 

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

(BBNKB) 

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

(PBBKB) 

4. Pajak Air Permukaan 

5. Pajak Rokok 
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No. Pemungut Instansi Jenis Pajak Referensi Peraturan 

 

 b. Pajak 

Kabupaten / 

Kota 

1. Pajak Hotel 

UU No. 28/2009 

2. Pajak Restoran 

3. Pajak Hiburan 

4. Pajak Reklame 

5. Pajak Penerangan Jalan 

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

7. Pajak Parkir 

8. Pajak Air Tanah 

9. Pajak Sarang Burung Walet 

10. PBB Perdesaan dan Perkotaan 

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan 

(BPHTB) 

Sumber : Aspek Bisnis, Legal, Akuntansi & Pajak Usaha Ritel (Saptono, 2016)
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3.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak 

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas 

pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak. 

1. Stelsel Pajak 

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yakni : 

a. Stelsel Nyata (Riil), menyatakan bahwa pengenaan pajak 

didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi. Misalnya 

untuk Pajak Penghasilan, objeknya adalah penghasilan. Oleh 

karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada  

akhir tahun pajak diketahui. Contohnya PPh Pasal 21, Pasal 22, 

Pasal 23, Pasal 4 Ayat (2), dan Pasal 26. 

b. Stelsel Anggaran (Fiktif), menyatakan bahwa pengenaan pajak 

didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-

undang. Contohnya angsuran PPh Pasal 25, dimana penghasilan 

suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun 

sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga 

dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya, 

sehingga besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah 

dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang 

bersangkutan. 

c. Stelsel Campuran, menyatakan bahwa pengenaan pajak 

didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel 

anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan 

suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak 

dihitung berdasarkan keadaan sesungguhnya. Jika besarnya 

pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada 

besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar 

kekurangan tersebut (PPh Pasal 29). Sebaliknya, jika besarnya 

pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut 

anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) 
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atau dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah 

diperhitungkan dengan utang pajak yang lain (PPh Pasal 28). 

 

2. Asas Pemungutan Pajak 

Asas pemungutan pajak terbagi menjadi tiga, yakni : 

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal), menyatakan bahwa 

negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan 

Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik 

penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap 

Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah 

Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas 

seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia 

maupun luar Indonesia. 

b. Asas Sumber, menyatakan bahwa negara berhak mengenakan 

pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa 

memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 

c. Asas Kebangsaan, menyatakan bahwa pengenaan pajak 

dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak 

bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing 

yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal 

di Indonesia. 

 

3. Sistem Pemungutan Pajak 

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, 

yaitu : 

a. Official Assessment System, merupakan sistem pemungutan 

pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk 

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

berlaku. 
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b. Self Assessment System, merupakan sistem pemungutan pajak 

yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan 

sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

berlaku. Dalam sistem ini, Wajib Pajak diberi kepercayaan 

untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, 

memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, membayar 

sendiri jumlah pajak yang terutang, melaporkan sendiri jumlah 

pajak yang terutang dan mempertanggung jawabkan pajak yang 

terutang. 

c. With Holding System, merupakan sistem pemungutan pajak 

yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk 

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 

Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan 

perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan 

peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, 

menyetor, dan mempertanggung jawabkan melalui sarana 

perpajakan yang tersedia. 

 

3.2 Pengertian Penghasilan 

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 

diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia 

maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau 

menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan 

dalam bentuk apa pun (Pasal 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008). Setiap 

penghasilan dikenakan pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, 

perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak atas penghasilan tersebut dapat 

diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif. 

Dalam penjelasan Pasal 4 UU Nomor 36 Tahun 2008 ditegaskan bahwa 

UU PPh menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian 
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yang luas (world wide definition). Pengertian penghasilan tersebut tidak 

memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya 

tambahan kemampuan ekonomis. 

 

3.2.1 Pajak Penghasilan  

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 Angka 1 UU PPh No. 36 Tahun 

2008, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek 

pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun 

pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan 

disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang 

diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula 

dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila 

kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. 

Peraturan perundangan yang mengatur pajak penghasilan di 

Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan 

dengan UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU 

Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan 

Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, 

Keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun Surat Edaran Direktur 

Jenderal Pajak. 

 

3.2.2 Subjek Pajak Penghasilan 

Subjek Pajak PPh adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi 

untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan 

Pajak Penghasilan. Subjek Pajak akan dikenakan pajak penghasilan 

apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku. Jika Subjek Pajak telah 

memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka 

disebut Wajib Pajak. 

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, yang 

menjadi subjek pajak adalah : 
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1. Subjek Pajak Orang Pribadi 

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau 

berada si Indonesia ataupun luar Indonesia 

2. Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, 

menggantikan yang berhak. 

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan 

Subjek Pajak Pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu 

ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek 

Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas 

penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat 

dilaksankan. 

3. Subjek Pajak Badan 

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 

komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau 

badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, 

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 

lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.  

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh 

orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang 

pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan 

dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan 

usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. 

Subjek Pajak Penghasilan dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri. 
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Pengelompokan tersebut diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 36 

Tahun 2008, yakni sebagai berikut : 

a. Subjek pajak dalam negeri adalah : 

- Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang 

pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan 

puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas bulan), atau 

orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia 

dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; 

- Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, 

kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi 

kriteria : pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, pembiayaannya bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, penerimaannya dimasukkan 

dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, 

pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional 

negara; 

- Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 

menggantikan yang berhak. 

b. Subjek pajak luar negeri adalah : 

- Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang 

pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus 

delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) 

bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat 

kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; 

- Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang 

pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus 

delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) 

bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat 

kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh 
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penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 

  

3.2.3 Objek Pajak Penghasilan 

Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, 

atau keadaan) yang dikenakan pajak. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) UU 

Nomor 36 Tahun 2008, yang menjadi objek pajak penghasilan adalah 

penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 

diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia 

maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau 

untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan 

nama dan dalam bentuk apa pun. 

 

3.2.4 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak 

Dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan di bidang 

perpajakan yaitu antara keseimbangan hak negara dan hak warga negara 

pembayar pajak, UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan hak dan kewajiban Wajib Pajak, 

yaitu sebagai berikut : 

a. Kewajiban Wajib Pajak 

1. Mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang 

wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat 

kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP), apabila telah memenuhi persyaratan 

subjektif dan objektif. 

2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak 

yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat 

kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan 

untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. 

3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas 

dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, 
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angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan 

menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat 

Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang 

ditetapkan oleh Direktur Jendera Pajak. 

4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia 

dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang 

diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan. 

5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan 

menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat 

pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan. 

6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak 

menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. 

7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi 

yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib 

Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang 

pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 

8. a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, 

dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang 

berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan 

usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang 

pajak. 

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat kerja atau 

ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna 

kelancaran pemeriksaan. 

c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila 

diperiksa. 
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b. Hak Wajib Pajak 

1.  Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat 

Pemberitahuan Masa. 

2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak 

dengan kriteria tertentu. 

3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan 

Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara 

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara 

lain kepada Direktur Jenderal Pajak. 

4. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan 

dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat 

Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan 

pemeriksaan. 

5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 

pajak. 

6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas 

suatu : a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; 

 b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; 

 c. Surat Ketetapan Pajak Nihil; 

 d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau 

 e. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga 

  berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

  perpajakan. 

7. Mengajukan permohonan banding  kepada badan peradilan 

pajak atas Surat Keputusan Keberatan. 

8. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk 

menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

9. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi 

administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan 

kekurangan pembayaran pajak. 
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3.3 Pemenuhan Kewajiban Perpajakan 

Kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus dilakukan, tidak 

boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan). Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang 

harus dilaksanakan, merupakan suatu keharusan. Jadi, kewajiban perpajakan 

adalah kontribusi wajib kepada negara yang harus dilaksanakan oleh warga 

negara sebagai pembayar pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. 

Pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaksanakan oleh setiap orang atau 

badan usaha yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai 

Wajib Pajak. 

 

3.3.1 Cara Pemenuhan Kewajiban Perpajakan 

Sesuai dengan sistem pemungutan pajak yang berlaku di 

Indonesia yaitu Self Assessment System, Wajib Pajak mempunyai 

kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri penghitungan, 

pembayaran dan pelaporan pajak. 

 

3.3.1.1 Kewajiban Mendaftarkan Diri 

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri 

ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk diberikan Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah nomor yang diberikan kepada 

Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang 

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib 

Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajaknnya. Oleh 

karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. 

Selain itu, NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban 

dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi 

perpajakan. Bagi Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk 

mendapatkan NPWP dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 
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Wajib Pajak pengusaha orang pribadi atau badan yang 

melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak 

dengan jumlah peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000,- 

setahun, wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). 

Fungsi pengukuhan PKP selain dipergunakan untuk mengetahui 

identitas PKP yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan 

hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan Atas Barang Mewah serta untuk pengawasan 

administrasi perpajakan. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai 

PKP diwajibkan untuk memungut PPN dari setiap 

pembeli/pemakai jasanya dengan menerbitkan faktur pajak. Bagi 

Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat sebagai PKP, tetapi tidak 

melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dikenakan 

sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

Tempat pendaftaran NPWP adalah sebagai berikut : 

a. Bagi Wajib Pajak orang pribadi, pada Direktorat Jenderal Pajak 

yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat 

kedudukan Wajib Pajak. 

b. Bagi Wajib Pajak badan, pada tempat kedudukan/kegiatan 

usaha Wajib Pajak.  

Tempat pelaporan usaha dan pengukuhan sebagai PKP adalah 

sebagai berikut : 

a. Bagi Pengusaha orang pribadi, pada kantor Direktorat Jenderal 

Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pengusaha 

dan tempat kegiatan usaha dilakukan. 

b. Bagi Pengusaha badan, pada kantor Direktorat Jenderal Pajak 

yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan pengusaha 

dan tempat kegiatan usaha dilakukan. 

c. Bagi Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai 

tempat kegiatan usaha di beberapa wilayah kantor Direktorat 
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Jenderal Pajak, pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi 

tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha maupun pada 

kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan 

usaha dilakukan. 

d. Bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, pada kantor 

Direktorat Jenderal Pajak yang  wilayah kerjanya meliputi 

tempat tinggal Wajib Pajak dan juga pada kantor Direktorat 

Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan 

usaha dilakukan. 

e. Bagi PKP tertentu, Dirjen Pajak dapat menentukan kantor DJP 

sebagai tempat pendaftaran pengukuhan PKP yang dirinci 

dalam Tabel 3.2 berikut :
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Tabel 3.2 

Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha PKP Tertentu 

 

Wajib Pajak Tertentu dan Pengusaha Kena Pajak Tertentu Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha 

- BUMD yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta. 

- Wajib Pajak BUMN, termasuk anak perusahaan yang penyertaan 

modal induknya lebih dari 50 %. 

Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Negara dan Daerah. 

- Wajib Pajak penanaman modal asing yang tidak masuk bursa dan 

melakukan kegiatan usaha di bidang industri non logam. 

Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing I. 

- Wajib Pajak penanaman modal asing yang tidak masuk bursa dan 

melakukan kegiatan usaha di bidang industri logam dan mesin. 

Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing II. 

- Wajib Pajak penanaman modal asing yang tidak masuk bursa dan 

melakukan kegiatan usaha di bidang non industri. 

Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing III. 

- Wajib Pajak bentuk usaha tetap. 

- Oang asing yang berkedudukan/bertempat tinggal di wilayah DKI 

Jakarta. 

Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing. 

- Wajib Pajak yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya telah 

dinyatakan efektif oleh Bapepam. 

Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa. 
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Wajib Pajak Tertentu dan Pengusaha Kena Pajak Tertentu Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha 

- Wajib Pajak BUMD dan bentuk usaha tetap. Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi 

tempat kedudukan Wajib Pajak BUMD dan bentuk usaha 

tetap. 

- Wajib Pajak orang asing yang berkedudukan atau bertempat tinggal di 

luar DKI Jakarta. 

Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi 

tempat tinggal Wajib Pajak orang asing. 

- Wajib Pajak BUMN, BUMD, penanaman modal asing, badan dan 

orang asing, dan perusahaan masuk bursa, terbatas pada PPh 

Pemotongan, PPh Pemungutan, PPN dan PPnBM. 

Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi 

tempat cabang, perwakilan, atau kegiatan usaha 

dilakukan. 

Sumber : Buku 1 Perpajakan-Teori dan Kasus Edisi 9 (Resmi, 2016) 
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Tata cara pendaftaran NPWP dan Pengukuhan PKP diatur 

dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktorat Jenderal 

Pajak Nomor PER-38/PJ/2013. Wajib Pajak mengisi formulir 

pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos 

ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan 

Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) setempat dengan 

melampirkan ketektuan sebagai berikut : 

1. Untuk WP Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau 

pekerjaan bebas 

- Fotokopi KTP bagi Warga Negara Indonesia; 

- Fotokopi paspor, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau 

Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi Warga Negara Asing. 

2. Untuk WP Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau 

pekerjaan bebas 

- Fotokopi KTP bagi Warga Negara Indonesia, fotokopi paspor, 

Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal 

Tetap (KITAP) bagi Warga Negara Asing, dan fotokopi 

dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi 

yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha 

atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah minimal 

Lurah atau Kepala Desa; 

- Fotokopi e-KTP bagi Warga Negara Indonesia dan surat 

pernyataan di atas materai dari Wajib Pajak orang pribadi yang 

menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar 

menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 

3. Untuk WP Badan 

- Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan 

perubahan bagi WP badan dalam negeri, atau surat keterangan 

penunjukan dari kantor pusat bagi BUT; 
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- Fotokopi kartu NPWP salah satu pengurus, atau fotokopi 

paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat 

Pemerintah Daerah dalam hal penanggung jawab adalah 

WNA; 

- Fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang 

diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan 

tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah 

minimal Lurah atau Kepala Desa. 

4. Untuk WP badan yang melakukan bentuk kerja sama operasi 

(joint operation) 

- Fotokopi perjanjian kerjasama/akte pendirian sebagai bentuk 

kerjasama operasi (joint operation); 

- Fotokopi kartu NPWP masing-masing anggota bentuk 

kerjasama operasi yang diwajibkan untuk memiliki NPWP; 

- Fotokopi kartu NPWP orang pribadi salah satu pengurus 

perusahaan anggota bentuk kerjasama operasi, atau fotokopi 

paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat 

Pemerintah Daerah minimal Lurah atau Kepala Desa dalam 

hal penanggung jawab adalah WNA; 

- Fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang 

diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan 

tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah 

minimal Lurah atau Kepala Desa. 

5. Untuk Bendahara sebagai WP Pemotong dan/atau Pemungut 

- Fotokopi surat penunjukan sebagai bendahara; 

- Fotokopi KTP. 

6. Untuk WP dengan status cabang dan WP orang pribadi 

pengusaha tertentu 

- Fotokopi kartu NPWP pusat atau induk; 

- Fotokopi keterangan sebagai cabang untuk WP badan; 
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- Fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh 

instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat 

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah 

Daerah minimal Lurah atau Kepala Desa; 

- Surat pernyataan di atas materai dari Wajib Pajak orang 

pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-

benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas bagi WP orang 

pribadi pengusaha tertentu. 

7. Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi 

dengan surat kuasa khusus. 

Pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP juga dapat 

dilakukan melalui elektronik, dengan mengisi Formulir 

Pendaftaran Wajib Pajak untuk pendaftaran NPWP dan Formulir 

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak untuk pengukuhan PKP pada 

aplikasi e-registration yang tersedia pada laman Direktorat 

Jenderal Pajak di www.pajak.go.id. Permohonan pendaftaran dan 

pengukuhan yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak melalui 

aplikasi e-registration dianggap telah ditandatangani secara 

elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum. 

Selanjutnya harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke 

KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat 

kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dengan cara 

mengunggah salinan digital (softcopy) dokumen melalui aplikasi e-

registrasion atau mengirimkan dengan menggunakan Surat 

Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani. 

 

3.3.1.2 Kewajiban Menghitung Pajak 

Menghitung merupakan suatu proses untuk menentukan 

besarnya pajak terutang yang harus dibayar. Pajak penghasilan 

yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif tertentu terhadap 

dasar pengenaan pajak. Untuk pajak penghasilan, dasar pengenaan 

http://www.pajak.go.id/
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pajak disebut dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Secara garis 

besar, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam 

penghitungan pajak dengan self assessment system, yaitu : 

- Penghasilan; 

- Pengurang penghasilan; 

- Penghasilan neto; 

- Penghasilan kena pajak; 

- Tarif pajak; 

- Pajak terutang. 

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis 

yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari 

Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk 

konsumsi atau menambah kekayan Wajib Pajak yang 

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun (Pasal 4 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008). Dapat disimpulkan 

bahwa semua penghasilan dikenakan PPh, kecuali yang dinyatakan 

sebagai penghasilan yang tidak dikenakan PPh menurut UU Pajak 

Penghasilan. 

Pengurang penghasilan adalah biaya-biaya terkait dengan 

kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. 

Penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan bruto sesuai 

dengan Pasal 4 Ayat (1) UU PPh tidak termasuk penghasilan yang 

dikenakan final sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) dan 

penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak (non deductible 

expenses) yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (1). Menurut UU PPh, 

biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah : 

- Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 

penghasilan (deductible expenses) yang diatur dalam Pasal 6 

Ayat (1) UU PPh. 

- Kompensasi kerugian selama 5 (lima) tahun berturut-turut 

diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) UU PPh. 
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- Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP adalah batas 

penghasilan yang tidak dikenakan pajak untuk Wajib Pajak 

orang pribadi sesuai dengan jumlah tanggungan keluarganya 

yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (3) UU PPh. Penyesuaian 

besarnya PTKP terakhir diatur dalam Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, PMK Nomor 

101/PMK.010/2016, dan PMK Nomor 102/PMK.010/2016 

yaitu sebagai berikut : 

a. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri 

Wajib Pajak orang pribadi; 

b. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan 

untuk Wajib Pajak yang kawin; 

c. Rp54.000.000,00 (liam puluh empat juta rupiah) tambahan 

untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan 

penghasilan suami. 

d. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan 

untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda 

dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi 

tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk 

setiap keluarga. 

Rincian besaran PTKP Pajak Penghasilan orang pribadi dapat 

dilihat pada Tabel 3.3 berikut : 
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Tabel 3.3 

Penghasilan Tidak Kena Pajak PPh Orang Pribadi 

 

PTKP Pria/Wanita Lajang 

TK/0 Rp54.000.000,00 

TK/1 Rp58.500.000,00 

TK/2 Rp63.000.000,00 

TK/3 Rp67.500.000,00 

 

PTKP Pria Kawin 

K/0 Rp58.500.000,00 

K/1 Rp63.000.000,00 

K/2 Rp67.500.000,00 

K/3 Rp72.000.000,00 

 

PTKP Suami Istri Digabung 

K/I/0 Rp112.500.000,00 

K/I/1 Rp117.000.000,00 

K/I/2 Rp121.500.000,00 

K/I/3 Rp126.000.000,00 

Sumber : Diolah dari PMK Nomor 101/PMK.010/2016 

 

Penghasilan neto adalah hasil yang diperoleh dari 

pengurangan penghasilan bruto terhadap pengurang penghasilan. 

Dalam hal penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak 

tidak mengeluarkan biaya-biaya maka penghasilan brutonya 

merupakan penghasilan neto. 
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Penghasilan Kena Pajak adalah penghasilan Wajib Pajak 

yang menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan. Bagi 

Wajib Pajak orang pribadi Penghasilan Kena Pajak diperoleh dari 

penghasilan neto dikurangi kompensasi kerugian (kalau ada) 

kemudian dikurangi  lagi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak 

(PTKP). 

Tarif pajak adalah persentase tertentu yang digunakan untuk 

menghitung besarnya Pajak Penghasilan. Tarif PPh yang berlaku 

di Indonesia dikelompokkan menjadi dua, yaitu tarif umum dan 

tarif khusus. 

a. Tarif Umum 

Sistem penerapan tarif umum diatur dalam Pasal 17 Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu : 

- Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp50.000.000,- 5% 

di atas Rp50.000.000,- sampai 

dengan Rp250.000.000,- 

15% 

di atas Rp250.000.000,- sampai 

dengan Rp500.000.000,- 

25% 

di atas Rp500.000.000,-  30% 

Sumber : Pasal 17 ayat (1a) Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 

Keterangan : Terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP 

dikenakan tarif lebih tinggi 20% dari tarif diatas atau sama dengan 

120% x tarif pajak. 
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- Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap 

Peredaran Bruto / Penjualan Tarif Pajak 

Penjualan sampai dengan 

Rp4.800.000.000,- 

Mendapat fasilitas : 

12,5% dari PKP (laba 

bersih) 

Penjualan diatas 

Rp4.800.000.000,- sampai 

dengan Rp50.000.000.000,- 

- 12,5% dari PKP (laba 

bersih) yang penjualannya 

sampai Rp4.800.000.000,- 

- 25% dari PKP (laba 

bersih) yang penjualannya 

diatas Rp4.800.000.000,- 

Penjualan diatas 

Rp50.000.000.000,- 

Tidak mendapat fasilitas : 

25% dari PKP (laba bersih) 

Sumber : Diolah dari Pasal 31 E Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 

 

b. Tarif khusus 

Tarif khusus PPh terutang yang dimaksud sesuai dengan PP 46 

Tahun 2013 yaitu Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan 

yang memiliki peredaran usaha tidak melebihi 

Rp4.800.000.000,- per tahun dikenakan pajak yang bersifat final 

dengan tarif 1% dari peredaran bruto. Tarif khusus lainnya juga 

berlaku bagi usaha bidang tertentu seperti jasa konstruksi, jasa 

penerbangan dan pelayaran dan lain-lain sesuai dengan peratuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu 

saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian 

Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peranturan perundang-

undangan. Pajak terutang diperoleh dengan cara mengalikan 



48 
 

 
 

Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan tarif pajak sesuai dengan 

Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 

Official assessment system juga diterapkan dalam 

pemungutan pajak, yaitu suatu sistem yang memberi tanggung 

jawab kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya 

pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Dalam hal ini Wajib Pajak 

bersifat pasif karena utang pajak baru akan timbul setelah 

dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus. 

Pemungutan pajak juga dapat dilakukan dengan with holding 

system, dimana pajak penghasilan dihitung oleh pihak lain, yaitu 

pihak yang membayarkan penghasilan. Pihak tersebut dinamakan 

pemotong/pemungut pajak. Pemotong/pemungut pajak selanjutnya 

memotong, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan yang 

telah dipotong/dipungutnya. Wajib Pajak mempunyai kewajiban 

menghitung pajak atas penghasilan sendiri dan/atau 

memotong/memungut pajak atas penghasilan pihak lain yang 

dibayarkannya. 

Cara menghitung pajak terutang untuk memenuhi kewajiban 

perpajakan adalah sebagai berikut : 

Contoh 1 : Perhitungan Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi 

Tn. Affan bekerja sebagai pegawai tetap di PT Bersama pada tahun 

2016 dan memperoleh gaji Rp10.000.000,- sebulan. PT Bersama 

membayar premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi 

kematian masing-masing 1% dan 2% dari gaji. Sedangkan Tn 

Affan membayar iuran pensiun dan iuran THT masing-masing 2% 

dan 3% dari gaji. Tn. Affan sudah menikah dan mempunyai dua 

anak. Penghitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut : 

Gaji Rp10.000.000 

Premi as kecelakaan 1% x gaji = Rp100.000 

Premi as kematian 2% x gaji = Rp200.000 + 

 Rp300.000 + 
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Penghasilan bruto sebulan Rp10.300.000 

Pengurangan : 

Biaya jabatan: 5% x Rp10.300.000 = Rp515.000 

(Biaya jabatan sebulan maksimal) = Rp500.000 

Iuran pensiun: 2% x Rp10.000.000 = Rp200.000  

Iuran THT: 3% x Rp10.000.000 = Rp300.000 + 

Jumlah pengurangan (Rp1.000.000)  

Penghasilan neto sebulan Rp9.300.000 

Penghasilan neto setahun 

(12 x Rp9.300.000) Rp111.600.000 

PTKP (K/2) Rp67.500.000  

Penghasilan Kena Pajak Rp44.100.000 

PPh 21 setahun : 

5% x Rp44.100.000  Rp2.205.000 

PPh 21 sebulan : 

Rp2.205.000 : 12 Rp183.750 

 

Contoh 2 : Perhitungan Pajak bagi Wajib Pajak Badan 

PT X dalam tahun 2016 melakukan penjualan sebesar 

Rp30.000.000.000,- Harga Pokok Penjualan sebesar 

Rp27.000.000.000,- dan biaya usaha sebesar Rp600.000.000,- 

(asumsi angka-angka tersebut sudah sesuai dengan UU PPh). 

Penghitungan PPh terutang tahun 2016 adalah : 

Penjualan Rp30.000.000.000 

Harga Pokok Penjualan Rp27.000.000.000  

Laba Bruto Rp3.000.000.000 

Biaya Usaha Rp600.000.000  

Laba Bersih Rp2.400.000.000 
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yang mendapat fasilitas = 12,5 % 

Rp  4.800.000.000 X Rp2.400.000.000 = Rp384.000.000 

Rp30.000.000.000 

yang tidak mendapat fasilitas = 25% 

Rp2.400.000.000 – Rp384.000.000 = Rp2.016.000.000 

 

PPh terutang : 

12,5% x Rp384.000.000 = Rp48.000.000 

25% x Rp2.016.000.000 = Rp504.000.000 + 

Jumlah Rp552.000.000 

 

Contoh 3 :  Penghitungan PPh Final 1% 

Tn. Sony mempunyai usaha dagang yang penjualannya sebesar 

Rp3.060.000.000,- dalam tahun 2016 (asumsi penjualan setiap 

bulan sebesar Rp255.000.000,-). Biaya usaha sebesar 

Rp1.600.000.000,-. Penghitungan Pph tahun 2016 adalah : 

PPh final 1% per bulan : 1% x Rp255.000.000 = Rp2.550.000 

PPh final tahun 2016 : 

Rp2.550.000 x 12 = Rp30.600.000 

 

3.3.1.3 Kewajiban Membayar Pajak 

Setelah jumlah pajak yang terutang diketahui, setiap Wajib 

Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan memiliki 

kewajiban untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak 

terutang. Pembayaran pajak dilakukan dengan beberapa cara 

sebagai berikut : 

a. Membayar sendiri pajak yang terutang 

- Pembayaran angsuran setiap bulan (PPh Pasal 25), yaitu 

pembayaran pajak penghasilan secara angsuran. Hal ini 

dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam 

melunasi pajak yang terutang dalam 1 (satu) tahun pajak. 
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Wajib Pajak diwajibkan untuk mengangsur pajak yang akan 

terutang pada akhir tahun dengan membayar sendiri angsuran 

pajak setiap bulan. 

- Pembayaran PPh Pasal 29 setelah akhir tahun, yaitu pelunasan 

pajak penghasilan yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak 

pada akhir tahun pajak apabila pajak terutang untuk suatu 

tahun pajak lebih besar dari total pajak yang dibayar sendiri 

dan pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain sebagai 

kredit pajak. 

b. Melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain ( PPh 

Pasal 4 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 21, 22, 23, dan 26). Pihak lain 

yang dimaksud adalah pemberi penghasilan, pemberi kerja, dan 

pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah. 

c. Melalui pembayaran pajak di luar negeri (PPh Pasal 24) 

d. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang 

ditunjuk pemerintah (misalnya bendaharawan pemerintah). 

e. Pembayaran pajak-pajak lainnya, seperti : 

- Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu 

pelunasan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 

(SPPT). 

- Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB), yaitu pelunasan pajak atas perolehan hak atas tanah 

dan bangunan. 

- Pembayaran Bea Meterai, yaitu pelunasan pajak atas dokumen 

yang dapat dilakukan dengan cara menggunakan benda 

meterai berupa meterai tempel atau kertas bermeterai atau 

dengan cara lain seperti menggunakan mesin teraan. 

Pembayaran dan penyetoran pajak dapat dilakukan ke kas 

negara dengan cara : 

a. Menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) melalui layanan pada 

loket atau teller (over the counter) pada Bank Persepsi/Pos 



52 
 

 
 

Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang 

Asing; 

b. Pembayaran pajak secara elektronik melalui e-billing yang 

dapat diakses pada situs https://sse3.pajak.go.id/. Mulai tahun 

2016, pembayaran pajak hanya dapat dilakukan secara 

elektronik dengan menggunakan e-billing. Hal ini dimaksudkan 

untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan 

kewajiban membayar/menyetor pajak yang terutang yang dapat 

dilakukan dimanapun dan kapanpun. 

Wajib Pajak perlu mengetahui tanggal jatuh tempo 

pembayaran dan penyetoran pajak agar dalam pelaksanaannya 

tepat pada waktunya. Jika pembayaran dan penyetoran pajak tidak 

tepat pada waktu yang ditentukan, Wajib Pajak akan dikenakan 

sanksi atas keterlambatan pembayaran dan penyetoran pajak. 

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang KUP Nomor 28 

Tahun 2007 yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 sebagaimana terakhir kali 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran 

Pajak menyatakan bahwa pembayaran dan penyetoran pajak 

mempunyai batas tanggal jatuh tempo (Pasal 2). Dalam hal jatuh 

tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari 

libur termasuk hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional 

(termasuk untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum dan cuti 

bersama), pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan 

paling lambat pada hari kerja berikutnya (Pasal 9 Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014). Jatuh tempo tanggal 

pembayaran dan penyetoran pajak dapat dilihat pada Tabel 3.4 

berikut : 

 

 

https://sse3.pajak.go.id/
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Tabel 3.4 

Jatuh Tempo Tanggal Pembayaran dan Penyetoran Pajak 

No. Jenis Pajak 
Batas Waktu Pembayaran 

dan Penyetoran Pajak 

1. PPh Pasal 21/26 

Paling lama tanggal 10 (sepuluh) 

bulan berikutnya setelah Masa 

Pajak berakhir 

2. PPh Pasal 23/26 

3. PPh Pasal 15 (pemotongan) 

4. PPh Pasal 4 Ayat (2) (pemotongan) 

5. PPh Pasal 22 (pemungut tertentu) 

6. Pasal 4 Ayat (2) atas penghasilan dari 

pengalihan hak atas tanah dan 

bangunan yang dipotong/dipungut 

Sebelum akta, keputusan, 

perjanjiian, kesepakatan atau 

risalah lelang atas pengalihan hak 

atas tanah dan/atau bangunan 

ditandatangani oleh pejabat yang 

berwenang 

 

7. PPh Pasal 15 (dibayar sendiri) 

Paling lama tanggal 15 (lima 

belas) bulan berikutnya setelah 

Masa Pajak berakhir 

8. PPh Pasal 4 (2) (dibayar sendiri) 

9. PPh Pasal 25 (WP OP dan WP Badan) 

10. PPN atas kegiatan membangun sendiri 

11. PPN atas Pemanfaatan BKP tidak 

berwujud dan/atau JKP dari luar daerah 

Pabean 

12. PPN dan PPnBM (pemungut non 

bendaharawan) 

13. PPh Final (PP 46) 

14. PPh Pasal 22 dari penyerahan oleh 

Pertamina 

Dilunasi sendiri oleh WP 

sebelum Surat Perintah 

Pengeluaran Barang (delivery 

order) ditebus 
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No. Jenis Pajak 
Batas Waktu Pembayaran 

dan Penyetoran Pajak 

15. PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM yang 

dipungut oleh Bendahara Pengeluaran 

Paling lama 7 (tujuh) hari setelah 

tanggal pelaksanaan pembayaran 

atas penyerahan barang 

16. PPN atau PPN dan PPnBM (PKP) Akhir bulan berikutnya setelah 

Masa Pajak berakhir dan sebelum 

Surat Pemberitahuan Masa PPN 

disampaikan 

17. PPN dan PPnBM (bendaharawan) Paling lama tanggal 7 (tujuh) 

bulan berikutnya setelah Masa 

Pajak berakhir 

18. PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM yang 

pemungutannya dilakukan oleh kuasa 

pengguna anggaran atau Pejabat 

Penandatanganan Surat Perintah 

Membayar sebagai Pemungut Pasal 22 

Pada hari yang sama dengan 

pelaksanaan pembayaran kepada 

PKP Rekanan melalui Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan 

Negara (KPPN) 

 

19. PPh Pasal 22 (bendaharawan 

pemerintah) 

Pada hari yang sama saat 

penyerahan barang 

20. PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM atas 

Impor 

Harus dilunasi bersamaan 

dengan saat pembayaran Bea 

Masuk. Apabila pembayaran Bea 

Masuk ditunda atau dibebaskan, 

harus dilunasi pada saat 

penyelesaian dokumen 

pemberitahuan pabean impor 

21. PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM oleh 

Bea Cukai 

Satu hari kerja setelah dilakukan 

pemungutan pajak 

22. PPh Pasal 25 (WP kriteria tertentu) Akhir masa pajak berakhir 
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No. Jenis Pajak 
Batas Waktu Pembayaran 

dan Penyetoran Pajak 

23. PPh Pasal 21, 23, 15, 4 Ayat (2), PPN 

dan PPnBM untuk kriteria tertentu 
Sesuai batas waktu per SPT Masa 

24. PPh Wajib Pajak orang pribadi Sebelum Surat Pemberitahuan 

Pajak Penghasilan disampaikan 25. PPh Wajib Pajak badan 

26. Untuk STP, SKPKB, SKTKBT, SK 

Keberatan, SK Pembetulan, Putusan 

Banding, Putusan Peninjauan Kembali 

Paling lambat 1 (bulan) sejak 

tanggal diterbitkan 

Sumber : Diolah dari UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, PMK Nomor 242/PMK.03/2014 

 

Pembayaran dan penyetoran pajak yang dilakukan setelah 

tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, dikenai 

sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang 

dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan 

tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) 

bulan. Atas keterlambatan tersebut, kantor pajak akan menerbitkan 

Surat Tagihan Pajak (STP) yang diatur dalam Pasal 14 UU KUP 

Nomor 28 Tahun 2007. Wajib Pajak harus melunasi STP tersebut 

dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. 

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Direktur 

Jenderal Pajak untuk mengangsur atau menunda kekurangan 

pembayaran pajak (disebut utang pajak), dalam hal Wajib Pajak 

mengalami kesulitan likuidititas atau mengalami keadaan di luar 

kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi 

kewajiban pajak pada waktunya. Angsuran dan penundaan 

pembayaran atas utang pajak diberikan paling lama 12 (dua belas) 

bulan. Tata cara pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak 

adalah sebagai berikut : 

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada 

KPP tempat Wajib Pajak terdaftar untuk mengangsur atau 
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menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar atau 

kekurangan utang pajak. 

2. Apabila disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran 

kecuali STP, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa 

bunga sebesar 2% per bulan, dihitung sejak tanggal jatuh tempo 

pembayaran sampai dengan pembayaran angsuran/pelunasan, 

dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. 

3. Permohonan harus diajukan paling lama 9 (sembilan) hari kerja 

sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan 

bukti yang mendukung permohonan, serta jumlah pembayaran 

pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan 

besarnya angsuran, atau jumlah paja yang dimohon untuk 

ditunda dan jangka waktu penundaan. 

4. Apabila batas waktu 9 (sembilan) hari tersebut tidak dapat 

dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar 

kekuasaannya, permohonan masih dapat dipertimbangkan DJP 

sepanjang Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan 

di luar kekuasaanya tersebut. 

5. Permohonan harus diajukan dengan menggunakan formulir 

sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal 

Pajak Nomor PER-27/PJ/2015. 

6. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan, harus memberikan 

jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan 

Kepala KPP, kecuali apabila Kepala KPP menganggap tidak 

perlu. Jaminan dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti 

kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak 

ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito. 

7. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan dalam jangka waktu 

yang melampaui 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo, 

harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang 
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pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu 

pengangsuran atau penundaan. 

 

3.3.1.4 Kewajiban Melaporkan Pajak 

Untuk mempertanggungjawabkan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dalam satu Masa Pajak atau Tahun Pajak, maka Wajib 

Pajak melaporkan kepada otoritas pajak menggunakan Surat 

Pemberitahuan (SPT). Ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan 

terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

243/PMK.03/2014. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh 

Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 

pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, 

dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan (UU KUP Nomor 28 Tahun 

2007). SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas dalam 

bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin dan angka 

Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta 

menyampaikannya ke Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib 

Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan 

oleh Direktur Jenderal Pajak. 

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak PPh adalah sebagai sarana untuk 

melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah 

pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang : 

a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan 

sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak 

lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak; 

b.  Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek 

pajak; 

c. Harta dan kewajiban; 

d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan 

atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 
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(satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana 

untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan 

jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang : 

a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; 

b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan 

sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa 

Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah 

sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan 

pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. 

Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak 

atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, 

dapat dilakukan dengan cara : 

a. disampaikan secara langsung; 

b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; 

c. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti 

pengiriman surat; 

d. saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai 

dengan perkembangan teknologi informasi (e-Filing). 

Jenis SPT dapat dibedakan menjadi SPT Masa dan SPT 

Tahunan yakni sebagai berikut : 

1. SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan 

pelaporan atas pembayaran pajak bulanan, terdiri dari : 

a. SPT Masa PPh Pasal 21, adalah SPT Masa yang digunakan 

oleh pemberi kerja dalam pemotongan pajak atas penghasilan 

berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran 

lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi 



59 
 

 
 

dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, 

jasa, dan kegiatan. 

b. PPh Pasal 22, adalah SPT Masa yang digunakan oleh 

pemungut tertentu, antara lain: 

- Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga 

pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, 

berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang; 

- Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun 

swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau 

kegiatan usaha di bidang lain; 

- Wajib Pajak badan yang melakukan penjualan barang yang 

tergolong sangat mewah. 

c. SPT Masa PPh Pasal 23, adalah SPT Masa yang digunakan 

untuk melaporkan pemotongan pajak atas penghasilan yang 

berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan 

penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. 

d. SPT Masa PPh Pasal 26, adalah SPT Masa yang digunakan 

untuk pemotongan PPh yang dikenakan/dipotong atas 

penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima 

atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha 

tetap (BUT) di Indonesia. 

e. SPT Masa PPN (1111, 1111DM, dan 1107) dan PPnBM, 

adalah SPT Masa yang digunakan oleh Pengusaha Kena 

Pajak, pengusaha tertentu, maupun pemungut untuk 

melaporkan jumlah PPN yang terutang dalam suatu masa 

pajak. SPT Masa PPN 1111 digunakan oleh Pengusaha Kena 

Pajak, 1111DM digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak 

tertentu, 1107 digunakan oleh pemungut, antara lain 

bendahara pemerintah, BUMN, dan lain-lain. 
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2. SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan 

tahunan. SPT Tahunan terdiri atas : 

a. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771-Rupiah); 

b. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang diizinkan 

menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan 

mata uang dolar Amerika Serikat (1771-US); 

c. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi yang 

mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang 

menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan 

penghasilan neto; dari suatu atau lebih pemberi kerja; yang 

dikenakan PPh final dan/atau bersifat final; dan dari 

penghasilan lain (1770). 

d. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi yang 

mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja; 

dalam negeri lainnya; dan yang dikenakan PPh final dan/atau 

bersifat final (1770 S); 

e. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi yang 

mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak 

mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank 

dan/atau bunga koperasi (1770 SS). 

Wajib Pajak perlu mengetahui batas waktu pelaporan pajak 

agar dalam pelaksanaannya tepat pada waktunya. Dalam hal jatuh 

tempo pelaporan pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari 

Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional (termasuk untuk 

penyelenggaraan Pemilihan Umum dan cuti bersama), pelaporan 

pajak dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya 

(Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014). 

Keterlambatan penyampaian SPT dapat dikenakan sanksi 

administrasi sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 Ayat (1) UU KUP 

Nomor 28 Tahunn 2007. Keterlambatan pelaporan untuk SPT 

Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  dikenakan denda sebesar 
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Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan keterlambatan 

pelaporan SPT Masa lainnya dikenakan denda sebesar 

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Keterlambatan pelaporan SPT 

Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi dikenakan denda sebesar 

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan keterlambatan pelaporan 

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak badan dikenakan denda sebesar 

Rp1.000.000 (satu juta rupiah). 

Dengan mengetahui batas-batas tanggal pelaporan pajak 

diharapkan Wajib Pajak lebih patuh dalam melaporkan pajak 

sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Batas waktu pelaporan 

pajak dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut : 

 

Tabel 3.5 

Batas Waktu Pelaporan Pajak 

No. Jenis SPT Batas Waktu Pelaporan 

SPT MASA : 

1. PPh Pasal 4 Ayat (2) yang dipotong 

Paling lama 20 (dua puluh) hari 

setelah Masa Pajak berakhir 

2. 
PPh Pasal 4 Ayat (2) yang dibayar 

sendiri 

3. PPh Pasal 15 yang dipotong 

4. PPh Pasal 15 yang dibayar sendiri 

5. 
PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 

yang dipotong 

6. 
PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 

yang dipotong 

7. PPh Pasal 25 

8. PPh Pasal 22 (pemungut tertentu) 

9. 
PPh Pasal 22 dari penyerahan oleh 

Pertamina 

10. 
PPN dan PPnBM (pemungut non 

bendaharawan) 
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No. Jenis SPT Batas Waktu Pelaporan 

11. 
PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM oleh 

Bea Cukai 

Pada hari kerja terakhir minggu 

berikutnya (melapor secara 

mingguan) 

12. 
PPh Pasal 22 (bendaharawan 

pemerintah) 
Paling lama 14 (empat belas) 

hari setelah Masa Pajak berakhir 
13. PPN dan PPnBM (bendaharawan) 

14. PPN dan PPnBM (PKP) 

Paling lama akhir bulan 

berikutnya setelah Masa Pajak 

berakhir 

SPT TAHUNAN : 

1. PPh Wajib Pajak orang pribadi 

Paling lama akhir bulan ketiga 

setelah berakhirnya tahun pajak 

atau bagian tahun pajak 

2. PPh Wajib Pajak badan 

Paling lama akhir bulan keempat 

setelah berakhirnya tahun pajak 

atau bagian tahun pajak. 

Sumber : Diolah dari UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, PMK Nomor 243/PMK.03/2014 

 

Apabila Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan 

ternyata tidak dapat menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang 

telah ditetapkan, Wajib Pajak dapat memperpanjang penyampaian 

SPT Tahunan PPh sebagaimana yang diatur dalam Peraturan 

Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2009 tentang Tata Cara 

Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan. Wajib 

Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT 

Tahunan untuk paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu 

penyampaian SPT Tahunan dengan cara menyampaikan 

pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan. 

Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak 

Penghasilan dapat dilakukan dengan syarat : 
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a. Membuat surat pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPT 

Tahunan secara tertulis dan disampaikan ke KPP sebelum batas 

waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir; 

b. Surat pemberitahuan harus menyebutkan alasan perpanjangan 

penyamapian SPT Tahunan; 

c. Menyampaikan penghitungan sementara Pajak Penghasilan 

yang terutang dan dilampiri Laporan Keuangan sementara tahun 

pajak yang berkenaan; 

d. Melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 sebagai 

bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang 

kecuali ada ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran 

PPs Pasal 29; 

e. Melampirkan Surat Pernyataan dari Akuntan Publik yang 

menyatakan audit Laporan Keuangan belum selesai dalam hal 

Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik; 

f. Surat permohonan menggunakan formulir 1770-Y/1771-

Y/1771-$Y atau dalam bentuk data elektronik (e-SPTy); 

g. Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan wajib 

ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak. 

Dalam hal pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan 

ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak, pemberitahuan 

perpanjangan SPT Tahunan wajib dilampiri dengan Surat Kuasa 

Khusus. 

Wajib Pajak dapat melakukan pemberitahuan perpanjangan 

penyampaian SPT Tahunan denga cara : 

a. secara langsung, akan diberikan tanda penerimaan surat; 

b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; 

c. cara lain, yang meliputi : 

- melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti 

pengiriman surat; 
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- e-Filing, atas penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT 

Tahunan secara e-Filing diberikan bukti penerimaan eletronik. 

Dalam hal Wajib Pajak belum siap untuk menyampaikan SPT 

Tahunan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

Pemberiahuan Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan yang 

diajukan sebelumnya, maka Wajib Pajak masih dapat 

menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan lagi 

sepanjang tidak melampaui batas waktu 2 (dua) bulan sejak batas 

waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir. 

Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang tidak 

memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, maka dianggap bukan 

merupakan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan. Jika 

pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan dianggap bukan 

merupakan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan, maka 

Direktur Jenderal Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib 

Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak perpanjangan SPT 

Tahunan diterima lengkap di KPP. 

Apabila Kepala KPP tidak memberikan pemberitahuan kepada 

Wajib Pajak dalam jangka waktu tersebut, maka pemberitahuan 

perpanjangan SPT Tahunan dianggap diterima: 

a. sesuai dengan pemberitahuan Wajib Pajak dalam hal 

pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan tidak melebihi batas 

waktu; 

b. untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan dalam hal 

pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan melebihi batas 

waktu. 

Dalam hal pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan 

dianggap bukan  merupakan pemberitahuan perpanjangan SPT 

Tahunan, maka Wajib Pajak masih dapat menyampaikan kembali 

pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan sepanjang tidak 

melampaui batas waktu penyampaian SPT Tahunan. 
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Untuk kepentingan penegakan hukum, buku, catatan, dan 

dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan 

dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan 

yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online 

wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di 

tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, 

atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan. 

 

3.4 Layanan Pajak Online 

Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi 

informasi dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, Direktorat 

Jenderal Pajak memberikan layanan elektronik untuk memudahkan Wajib 

Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya 

yang dapat dilakukan secara online. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu 

berupaya meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan menyediakan 

fasilitas Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara online. 

Direktorat Jenderal Pajak telah berhasil mengembangkan sistem pelayanan 

pajak satu pintu dimana proses pelaporan dan pembayaran pajak bisa 

dijalankan dalam satu sistem yang saling terintegrasi atau lebih dikenal 

dengan sebutan DJP Online One Stop Tax Services. 

Penggunaan transaksi elektronik tidak menutup kemungkinan terhindar 

dari hal-hal yang tidak diingikan. Dalam rangka menjaga keamanan dan 

kerahasiaan, Wajib Pajak harus menjaga alat autentifikasi dari penggunaan 

secara tidak sah dan mengubah password atau PIN secara berkala melalui 

aplikasi yang tersedia pada Layanan Pajak Online. Untuk menjamin 

keamanan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak telah diatur 

tata cara pengamanan transaksi elektronik dalam Peraturan Direktur Jenderal 

Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik 

Layanan Pajak Online. 

Layanan pajak online adalah sistem elektronik yang disediakan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal 
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Pajak yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan Transaksi 

Elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak meliputi DJP Online dan 

Penyedia Layanan SPT Elektronik (Pasal 1 angka (4) PER-41/PJ/2015). 

Sistem elektronik yang dimaksud adalah serangkaian perangkat dan prosedur 

elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, 

menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, 

dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Transaksi elektronik yang 

dilakukan melalui layanan pajak online adalah perbuatan hukum yang 

dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau 

media elektronik lainnya. 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat telah menjadi tantangan 

Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada Wajib 

Pajak. Salah satu layanan pajak online yang disediakan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak untuk memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannnya adalah penerapan sistem e-Filing yang digunakan untuk 

pelaporan pajak.  

 

3.4.1 Latar Belakang Penerapan e-Filing 

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan menyatakan bahwa batas waktu penyampaian Surat 

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, 

paling lama tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak atau untuk Surat 

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling 

lama empat bulan setelah akhir Tahun Pajak. 

Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan pada akhir jatuh 

tempo menimbulkan kesulitan tersendiri. Banyaknya jumlah Wajib 

Pajak yang ada di Indonesia harus melaporkan pajak  pada saat yang 

bersamaan. Sudah dapat dipastikan bahwa antrian Wajib Pajak yang 

ingin menyampaikan SPT pada Kantor Pelayanan Pajak pasti sangat 
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ramai khususnya pada saat batas jatuh tempo penyampaian SPT 

Tahunan.  

Dalam rangka menyikapi meningkatnya kebutuhan komunitas 

Wajib Pajak yang tersebar di seluruh Indonesia akan tingkat pelayanan 

yang harus semakin baik, membengkaknya biaya pemrosesan laporan 

pajak, dan keinginan untuk mengurangi beban proses administrasi 

laporan pajak menggunakan kertas serta menyesuaikan dengan 

perkembangan teknologi informasi, Direktorat Jenderal Pajak 

memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam penyampaian Surat 

Pemberitahuan khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

menggunakan formulir 1770S atau 1770SS. 

Pemerintah telah mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara, 

Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik 

Indonesia menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang 

pribadi melalui e-Filing. Seruan Pemerintah tersebut hendaknya juga 

diikuti oleh karyawan BUMN/BUMD dan juga seluruh tenaga kerja di 

berbagai sektor, baik profit maupun non-profit. 

E-Filing adalah sebuah produk inovasi perkembangan teknologi 

informasi yang disediakan untuk memudahkan sekaligus meningkatkan 

pelayanan kepada para pembayar pajak dalam melaksanakan hak dan 

memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan e-Filing, kegiatan 

mengisi dan mengirim SPT Tahunan dapat dilakukan dengan mudah 

dan efisien karena telah tersedia formulir elektronik di layanan pajak 

online yang siap memandu para pengguna layanan. Selain itu, dalam e-

Filing tidak diperlukan lagi dokumen fisik berupa kertas-kertas karena 

semua dokumen akan dikirim dalam bentuk dokumen elektronik. 

Wajib Pajak orang pribadi dapat menyampaikan SPT Tahunan 

formulir 1770 S dan 1770 SS kapan saja dan dimana saja dengan cepat 

asalkan terhubung dengan internet. Hal tersebut diatur dalam Peraturan 

Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2016 tentang Tata Cara 

Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan. Dalam 
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peraturan tersebut diatur bahwa Wajib Pajak di samping dapat 

menyampaikan SPT Tahunan dengan cara langsung, melalui pos 

dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak Tempat 

Wajib Pajak terdaftar, melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir 

dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wjib 

Pajak terdaftar juga dapat disampaikan dengan e-Filing melalui website 

Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa 

Aplikasi/Application Service Provider (ASP).  

Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi Wajib 

Pajak Orang Pribadi secara e-Filing melalui website Direktorat Jenderal 

Pajak (www.pajak.go.id) merupakan bentuk pemanfaatan sarana 

teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak sehingga 

tercipta prosedur penyampaian SPT yang mudah, cepat, dan efisien bagi 

Wajib Pajak. Namun, masih terdapat Wajib Pajak yang ingin 

menyampaikan SPT secara e-Filing tetapi menghadapi kesulitan dalam 

pelaksanaannya sehingga dalam rangka pembelajaran dan memberi 

kesempatan bagi Wajib Pajak orang pribadi untuk menyampaikan SPT 

Tahunan dalam bentuk elektronik serta untuk meningkatkan kualitas 

data perpajakan perlu diberikan kebijakan yang mendorong 

penyampaian SPT Tahunan dalam bentuk elektronik. 

Direktorat Jenderal Pajak memberikan apresiasi kepada setiap 

Wajib Pajak yang telah melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh orang 

pribadi lewat e-Filing. Namun, karena ada kendala teknis, sistem 

tersebut mengakibatkan proses e-Filing menjadi terhambat. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Direktorat Jenderal Pajak 

menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 

49/PJ/2016 tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi 

Berupa Denda atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan 

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menyampaikan Surat 

Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi 

Elektronik. 

http://www.pajak.go.id/
http://www.pajak.go.id/
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3.4.2 Pengertian e-Filing 

E-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan 

(SPT) atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan 

secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui 

internet pada website Direktorat Jenderal Pajak 

(http://www.pajak.go.id) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau 

Application Service Provider (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktorat 

Jenderal Pajak. Layanan e-Filing melalui website Direktorat Jenderal 

Pajak telah terintegrasi dalam layanan DJP Online. 

Bagi Wajib Pajak yang hendak menyampaikan laporan SPT 

Tahunan PPh orang pribadi dengan menggunakan Formulir 1770S dan 

1770SS dapat mengisi dan menyampaikan laporan SPT-nya secara 

langsung pada aplikasi e-Filing di DJP Online. SPT Tahunan PPh WP 

OP Formulir 1770S digunakan oleh Wajib Pajak yang mempunyai 

penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, dari dalam negeri 

lainnya, dan/atau yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau 

bersifat final dengan jumlah penghasilan lebih dari Rp60.000.000,- 

(enam puluh juta rupiah) setahun. Sedangkan SPT Tahunan PPh WP 

OP Formulir 1770SS digunakan oleh Wajib Pajak yang mempunyai 

penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan 

bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setahun 

dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan berupa 

bunga bank dan/atau bunga koperasi. 

Untuk penyampaian laporan SPT pajak lainnya, e-Filing di DJP 

Online menyediakan fasilitas penyampaian SPT berupa Loader e-SPT. 

Melalui Loader e-SPT, SPT yang telah dibuat melalui aplikasi e-SPT 

dapat disampaikan secara online tanpa harus datang ke Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP). Penyampaian SPT melalui Loader-SPT dapat 

dilakukan dengan cara upload file .csv hasil dari e-SPT, lalu unggah di 

aplikasi e-Filing DJP. Harus dipastikan komputer yang digunakan telah 

terinstal e-SPT versi terbaru dan pengguna telah memiliki akun di DJP 

http://www.pajak.go.id/
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Online. Saat ini, SPT yang dapat disampaikan melalui e-Filing Loader 

e-SPT DJP Online adalah sebagai berikut : 

1. SPT Tahunan PPh Badan Formulir 1771; 

2. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Formulir 1770 dan Formulir 

1770S; 

3. SPT Masa PPh Pasal 21/26; 

4. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2); 

5. SPT Masa PPN dan PPnBM. 

Untuk Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas penyampaian 

laporan SPT secara online, beberapa jenis SPT mensyaratkan untuk 

mengunggah softcopy berkas SPT ke server Direktorat Jenderal Pajak. 

Beberapa ketentuan terkait unggahan berkas SPT tersebut antara lain : 

1. Sistem mengakomodasi hanya 1 (satu) file lampiran SPT yang dapat 

disertakan dalam pelaporan SPT dengan ukuran maksiman 40MB. 

2. Disarankan ukuran kerapatan (resolusi) dalam pemindaian (scan) 

file lampiran SPT dalam bentuk PDF adalah 200dpi. 

3. Pengaturan ukuran resolusi dokumen dapat dilakukan pada saat 

pemindaian atau saat melakukan konversi dokumen. 

Pengguna baru yang belum pernah melakukan pelaporan SPT 

melalui e-Filing, langkah pertama untuk melakukan penyampaian 

laporan SPT Pajak secara online melalui e-Filing adalah dengan 

melakukan registrasi pada situs layanan aplikasi perpajakan Direktorat 

Jenderal Pajak, DJP Online. 

Pengguna yang telah terdaftar di situs layanan aplikasi perpajakan 

Direktorat Jenderal Pajak, DJP Online, dapat langsung login 

menggunakan username berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

dan password sesuai dengan password yang telah didaftarkan di 

aplikasi DJP Online. Untuk lupa password, pengguna dapat melakukan 

reset akun dengan menggunakan e-FIN yang dimiliki. 
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Wajib Pajak diharuskan memiliki e-FIN sebelum dapat 

menyampaikan SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan 

secara e-Filing. Untuk memperoleh e-FIN, bagi Wajib Pajak yang akan 

menyampaikan SPT secara e-Filing melalui website Direktorat Jenderal 

Pajak dapat mengajukan permohonan e-FIN ke KPP terdekat, 

sedangkan bagi Wajib Pajak yang menyampaikan SPT secara e-Filing 

melalui ASP harus mengajukan permohonan e-FIN ke KPP tempat 

Wajib Pajak terdaftar. Permohonan e-FIN juga dapat dilakukan melalui 

website www.pajak.go.id. Jika ingin mengajukan e-FIN melalui KPP, 

maka nomor e-FIN akan diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari 

kerja saja, sedangkan jika online melalui internet nomor e-FIN akan 

dikirimkan ke alamat e-mail Wajib Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) 

hari kerja. Kegiatan ini hanya dilakukan sekali saja. Selanjutnya, 

penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP dengan formulir 1770S dan 

1770SS dapat dilakukan melalui e-Filing. 

Saat ini, aplikasi e-Filing melalui situs DJP Online baru dapat 

memfasilitasi pelaporan formulir 1770S dan 1770SS, sedangkan 

formulir lainnya dapat dilaporkan melalui Penyedia Jasa Aplikasi 

(Application Service Provier-ASP). Informasi lengkap terkait tata cara 

pelaporan SPT melalui e-Filing ASP, dapat diperoleh di website 

masing-masing ASP tersebut. Adapun ASP yang telah ditunjuk 

Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut : 

1. www.spt.co.id 

2. www.pajakku.com 

3. www.eform.bri.co.id 

4. www.online-pajak.com 

Penggunaan e-Filing dalam pelaporan pajak mempunyai 

beberapa kelebihan yaitu sebagai berikut : 

1. Telah disahkan, e-Filing Online Pajak telah disahkan sebagai 

aplikasi pajak online mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak dengan 

Surat Keputusan Nomor KEP-193/PJ/2015. 

http://www.pajak.go.id/
http://www.spt.co.id/
http://www.pajakku.com/
http://www.eform.bri.co.id/
http://www.online-pajak.com/
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2. Gratis untuk semua jenis pajak,  hitung, setor, dan lapor pajak 

secara e-Filing tidak memungut biaya. 

3. Dilengkapi fitur impor data, Wajib Pajak yang menggunakan file 

.csv dari online pajak atau dari software e-SPT tetap bisa melakukan 

penyampaian SPT melalui e-Filing  dengan cara mengimpor data 

.csv dan menggunakan fasilitas Loader e-SPT. 

4. Akses multi-users tak terbatas, satu akun perusahaan online pajak 

dapat digunakan oleh banyak pengguna. Online pajak juga 

memungkinkan membuat akun perusahaan tanpa ada batas 

maksimal. 

5. Tidak perlu install atau update apapun, e-Filing adalah aplikasi 

onlie pajak sehingga setiap ada perubahan peraturan pajak dan 

penambahan fitur, akan diperbaharui secara otomatis. 

6. Basis data online (cloud), Bukti Penerimaan Elektronik dan Nomor 

Tanda Terima Elektronik tersimpan di cloud/server yang aman dan 

dienkripsi sehingga tidak perlu khawatir jika kehilangan data atau 

bukti lapor pajak online. 

7. Aman dan rahasia, DJP Online menjamin keamanan dan 

kerahasiaan data perusahaan dalam sistem server tersendiri dan 

terpisah dari dengan sistem lainnya. 

8. Layanan bantuan online, apabila menghadapi permasalahan dalam 

melakukan e-Filing, dapat menghubungi tim customer success 

melalui online chat selama jam kerja. 

 

3.4.3 Dasar Hukum E-Filing 

Wajib Pajak yang menggunakan sistem e-Filing untuk pelaporan 

pajak mendapatkan perlindungan hukum. Direktorat Jenderal Pajak 

dapat memberikan jaminan kepada Wajib Pajak atas keamanan, 

kerahasiaan, dan keasliannya. Dalam rangka menjaga keamanan dan 

kerahasiaannya, Wajib Pajak diberikan password atau PIN yang dapat 

diubah secara berkala melalui aplikasi yang tersedia pada Layanan 
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Pajak Online. Tanda tangan elektronik yang dibubuhkan dalam SPT 

elektronik merupakan proses penyisipan status subjek hukum pada 

informasi, bahwa pengirim informasi adalah subjek hukum yang benar. 

Tanda tangan elektornik yang dimaksud adalah tanda tangan yang 

terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait 

dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat 

verifikasi atau autentikasi. 

Dasar hukum mengenai e-Filing yang merupakan sistem 

pelaporan pajak secara elektronik antara lain : 

1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2016 tentang 

Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan 

Tahunan; 

2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tentang 

Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik; 

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang 

Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online. 

 

3.4.4 Prosedur Penggunaan E-Filing dalam Pelaporan Pajak 

Penerapan sistem e-Filing diharapkan dapat memudahkan dan 

mempercepat Wajib Pajak dalam penyampaian SPT karena Wajib 

Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman 

data SPT, dengan kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam 

administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan kepatuhan 

Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. e-Filing juga 

dirasakan manfaatnya oleh Kantor Pajak yaitu lebih cepatnya 

penerimaan laporan SPT dan lebih mudahnya kegiatan administrasi, 

pendataan, distribusi dan pengarsipan laporan SPT. 

Prosedur Penggunaan e-Filing untuk pelaporan pajak diatur 

dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-01/PJ/2014 tentang Tata 

Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak 

Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara 
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e-Filing Melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak 

Nomor PER-01/PJ/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan 

Elektronik. Penggunaan e-Filing untuk pelaporan pajak dimulai dengan 

pengajuan permohonan aktivasi e-FIN ke Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan 

(KP2KP) oleh Wajib Pajak, kemudian dilanjutkan dengan 

mendaftarkan diri dengan cara melakukan registrasi di situs layanan 

aplikasi DJP Online. Jika sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak e-Filing 

maka Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan secara e-Filing. 

 

3.4.4.1 Prosedur Pengajuan Permohonan Aktivasi e-FIN 

Bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali menggunakan e-

Filing, untuk dapat melakukan pendaftaran pada DJP Online atau 

Sistem Elektronik yang disediakan oleh Penyedia Layanan SPT 

Elektronik, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengajukan 

permohonan aktivasi e-FIN. e-FIN (Electronic Filing 

Identification Number) adalah nomor identitas yang diterbitkan 

oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang 

mengajukan permohonan untuk melakukan transaksi elektronik (e-

Filing) dengan Direktorat Jenderal Pajak. E-FIN berfungsi sebagai 

salah satu alat autentifikasi agar setiap transaksi elektronik seperti 

penyampaian SPT secara e-Filing dapat dienkripsi sehingga 

keamanan dan kerahasiaan data Wajib Pajak dapat terjamin. Hal 

ini dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan 

Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online. 

Prosedur pengajuan permohonan aktivasi e-FIN adalah 

sebagai berikut : 

http://www.pajak.go.id/
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1. Wajib Pajak mengajukan permohonan aktivasi e-FIN ke Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan 

Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat; 

2. Wajib Pajak harus mengisi, menandatangai dan menyampaikan 

Formulir Permohonan Aktivasi e-FIN sesuai Lampiran 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak dengan menyertakan : 

- Asli kartu identitas diri Wajib Pajak atau kuasanya untuk 

ditunjukkan kepada petugas pajak; 

- Fotokopi identitas diri Wajib Pajak dan fotokopi NPWP atau 

Surat Keterangan Terdaftar Wajib Pajak; 

- Surat kuasa khusus bermeterai sebagai lampiran formulir 

permohonan e-FIN dalam hal permohonan disampaikan oleh 

kuasa Wajib Pajak. 

3. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, permohonan aktivasi e-FIN 

harus dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan, tidak 

diperkenankan untuk dikuasakan kepada pihak lain; 

4. Bagi Wajib Pajak Badan, permohonan aktivasi e-FIN dilakukan 

oleh pengurus yang ditunjuk untuk mewakili badan dalam 

rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya; 

5. Permohonan aktivasi e-FIN ini hanya dilakukan sekali untuk 

layanan DJP Online. 

6. Wajib Pajak yang sudah mendapatkan e-FIN harus 

mendaftarkan diri melalui website Direktorat Jenderal Pajak 

(www.pajak.go.id) paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender 

sejak diterbitkannya e-FIN. 

 

3.4.4.2 Prosedur Registrasi E-Filing dalam Layanan DJP Online 

Untuk pengguna baru yang belum pernah melakukan 

pelaporan SPT melalui e-Filing, setelah memperoleh e-FIN 

langkah selanjutnya adalah mendaftarkan diri dengan melakukan 

registrasi di situs layanan aplikasi perpajakan Direktorat Jenderal 

http://www.pajak.go.id/
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Pajak, DJP Online atau laman penyedia layanan SPT elektronik. 

Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak e-Filing di situs DJP Online 

paling lama 30 hari kalender sejak diterbitkannya e-FIN. 

Prosedur pelaksanaan registrasi layanan e-Filing melalui DJP 

Online adalah sebagai berikut : 

1. Hal-hal yang perlu disiapkan oleh Wajib Pajak untuk 

melengkapi proses registrasi di DJP Online adalah : 

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

- Nomor e-FIN; 

- alamat email aktif.  

2. Lakukan pendaftaran akun DJP Online melalui web browser 

dengan memasukkan alamat website DJP Online, yaitu 

https://djponline.pajak.go.id. 

3. Akan muncul tampilan halaman muka pada saat masuk ke 

https://djponline.pajak.go.id, kemudian klik menu daftar seperti 

tampilan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-

registrasi-djp-online  

 

4. Isi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan nomor e-FIN yang 

telah didapatkan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor 

Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) 

https://djponline.pajak.go.id/
http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-registrasi-djp-online
http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-registrasi-djp-online
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terdekat dilanjutkan mengisi kode keamanan yang ditampilkan, 

lalu klik menu verifikasi seperti tampilan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-

registrasi-djp-online 

5. Nama Wajib Pajak akan terisi secara otomatis sesuai dengan 

data NPWP pada kolom nama. Pastikan sesuai dengan identitas 

Wajib Pajak yang bersangkutan. Jika sudah sesuai, isi alamat e-

mail aktif dan nomor handphone. Alamat e-mail akan 

digunakan sebagai sarana penyampaian informasi terkait 

dengan DJP Online seperti pengiriman kode verifikasi, 

notifikasi, dan Bukti Penerimaan Elekronik. Lalu buat password 

untuk mengakses akun DJP Online. Apabila telah selesai maka 

klik menu simpan seperti tampilan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-

registrasi-djp-online 

http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-registrasi-djp-online
http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-registrasi-djp-online
http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-registrasi-djp-online
http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-registrasi-djp-online
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6. Log in pada e-mail address yang telah didaftarkan, buka e-mail 

yang berasal dari e-Filing lalu klik link yang tersedia dalam e-

mail tersebut untuk melakukan aktivasi seperti tampilan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-

registrasi-djp-online 

7. Akan muncul konfirmasi bahwa aktivasi berhasil seperti 

tampilan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-

registrasi-djp-online 

 

8. Registrasi selesai, selanjutnya dapat menggunakan layanan 

aplikasi perpajakan di DJP Online. 

http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-registrasi-djp-online
http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-registrasi-djp-online
http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-registrasi-djp-online
http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-registrasi-djp-online


79 
 

 
 

3.4.4.3 Prosedur Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang 

Pribadi Menggunakan E-Filing 

 Jika sudah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak e-Filing 

melalui registrasi online di situs layanan aplikasi DJP Online, maka 

Wajib Pajak yang telah terdaftar dapat menyampaikan SPT 

Tahunan secara e-Filing dengan cara menghitung pajak yang 

terutang dengan benar, lengkap dan jelas terlebih dahulu. Dalam 

hal hasil penghitungan pajak terutang menunjukkan status kurang 

bayar maka Wajib Pajak harus mempunyai Nomor Transaksi 

Penerimaan Negara (NTPN) atas pembayaran PPh Pasal 29 sebagai 

bukti pembayaran dan penyetoran pajak. 

Prosedur Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang 

pribadi secara e-Filing untuk Wajib Pajak orang pribadi yang 

memiliki penghasilan lebih dari Rp60.000.000,- (enam puluh juta 

rupiah) setahun dari satu pemberi kerja melalui Formulir 1770 S 

dengan panduan adalah sebagai berikut : 

1. Sebelum melakukan pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak 

orang pribadi, terlebih dahulu siapkan data-data SPT Tahunan 

yang diperlukan. Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang 

menggunakan Formulir 1770 S, data-data yang diperlukan 

adalah sebagai berikut : 

- Formulir bukti potong 1721 A1 untuk pegawai negeri yang 

telah diberikan oleh pemberi kerja; 

- Formulir bukti potong 1721 VII untuk pemotongan PPh Pasal 

21 yang bersifat final; 

- Formulir bukti potong PPh Pasal 23 untuk penghasilan dari 

sewa selain tanah dan bangunan; 

- Formulir bukti potong PPh Pasal 4 Ayat (2) untuk sewa tanah 

dan bangunan, dividen; 

- Bukti kepemilikan harta, seperti buku tabungan, sertifikat 

tanah dan/atau bangunan, STNK; 
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- Daftar utang seperti rekening utang; 

- Kartu keluarga. 

2. Untuk menggunakan layanan e-Filing, terlebih dahulu login ke 

laman DJP Online http://djponline.pajak.go.id. Masukkan 

NPWP dan password yang telah dibuat pada saat pendaftaran 

akun DJP Online. NPWP ditulis tanpa tanda titik dan tanpa strip, 

semuanya angka. Password harus sesuai dengan yang telah 

dibuat termasuk huruf besar dan kecil. Proses login dapat dilihat 

pada tampilan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-

pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s 

 

3. Setelah sukses login, akan muncul tampilan dimana terdapat dua 

menu e-Filing. Klik salah satu menu e-Filing untuk masuk ke 

laman e-Filing untuk melaporkan SPT Tahunan dalam bentuk 

dokumen elektronik seperti tampilan berikut : 

 

  

 

http://djponline.pajak.go.id/
http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s
http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s


81 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-

pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s 

 

4. Setelah masuk ke menu e-Filing, klik menu buat SPT untuk 

memulai membuat SPT seperti tampilan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-

pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s 

 

5. Setelah masuk ke menu SPT, ikuti dan jawab pertanyaan yang 

diajukan untuk menentukan jenis formulir yang sesuai dengan 

http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s
http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s
http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s
http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s
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profil Wajib Pajak. Jenis formulir SPT PPh orang pribadi adalah 

1770, 1770 S dan 1770 SS. Pertanyaan yang diajukan seperti : 

- Apakah menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Karena 

prosedur ini menggunakan Formulir 1770 S maka klik tombol 

tidak. 

- Apakah Wajib Pajak menjalankan kewajiban perpajakan 

secara terpisah atau pisah harta? 

- Apakah penghasilan bruto yang diperoleh selama setahun 

kurang dari Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)? Karena 

prosedur ini menggunakan Formulir 1770 S maka klik tombol 

tidak. 

- Pilih salah satu form yang akan digunakan. Apakah SPT 1770 

S dengan formulir atau SPT 1770 S dengan panduan. Jika 

memilih SPT 1770 S dengan formulir maka dalam pengisian 

SPT dilakukan tanpa panduan. Namun, jika memilih SPT 1770 

S dengan panduan maka saat pengisian SPT dilakukan dengan 

panduan sistem. Disarankan untuk memilih SPT 1770 S 

dengan panduan untuk meminimalis kesalahan yang terjadi 

saat pengisian SPT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-

pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s 

http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s
http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s
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6. Isi seluruh formulir atau pertanyaan yang diajukan. 

 

Langkah I : Mengisi data formulir 

Isilah data formulir yang diajukan. Misalnya ingin melaporkan 

pajak tahun 2016, pilih tahun pajak 2016. Jika belum pernah 

melaporkan SPT untuk tahun pajak tersebut, pilih status normal. 

Jika sudah pernah dan sudah menerima tanda terima tetapi ingin 

melakukan pembetulan, pilih status pembetulan. Klik menu 

langkah berikutnya seperti tampilan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-

pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s 

 

Langkah II : Mengisi Lampiran II 

Prosedur pengisian SPT dianjurkan untuk mengisi dari belakang 

atau dimulai dari lampiran yang terakhir, karena data yang sudah 

terisi di lampiran akan otomatis terisi di bagian induk. Hal tersebut 

akan meminimasasi waktu dalam pembuatan SPT. 

1. Bagian A : penghasilan yang dikenakan PPh Final dan/atau 

bersifat final 
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Pertama silahkan isi bagian A jika memiliki penghasilan yang 

dikenakan PPh Final dan/atau bersifat Final. Untuk mengisi 

bagian A ini, siapkan bukti potong formulir 1721 VII atau 

formulir bukti pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2). Dalam contoh 

prosedur pengisian SPT 1770 S ini terdapat penghasilan yang 

bersifat final yaitu sewa atas tanah dan bangunan. Klik tulisan 

tambah (+) dan akan muncul kolom untuk mengisi data seperti 

tampilan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-

pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s 

 

Isi nilai penghasilan yang diterima dari sewa tanah dan 

bangunan tersebut. Apabila telah selesai mengisi seluruh 

penghasilan yang bersifat final, klik tombol simpan. Lalu jika 

sudah yakin dengan data yang diisikan klik tombol langkah 

berikutnya. 

 

2. Bagian B : harta pada akhir tahun 

Sistem e-Filing memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak 

karena jika tahun lalu Wajib Pajak sudah pernah mengisi daftar 

harta melalui e-Filing, cukup klik menu harta pada SPT tahun 

http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s
http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s
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lalu. Daftar harta tahun lalu akan muncul kembali, tidak perlu 

menulis ulang. Untuk mengubah/mengedit rincian harta tersebut 

klik tombol ubah. Bagi Wajib Pajak yang memiliki harta yang 

harus dilaporkan, namun belum pernah mengisi daftar harta 

pada SPT tahun lalu atau ingin menambahkan daftar harta, klik 

tombol tambah (+) maka akan muncul kotak dialog harta untuk 

mengisi daftar harta seperti tampilan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-

pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s 

 

Isi informasi terkait harta, klik tanda panah pada kolom kode 

harta untuk menentukan jenis harta, isi nama harta, tahun 

perolehan, harga perolehan, dan keterangan. Dalam contoh 

prosedur pengisian SPT 1770 ini terdapat beberapa daftar harta 

yang harus dilaporkan. Apabila telah selesai mengisi daftar 

harta, klik tombol simpan. Lalu jika sudah yakin dengan data 

yang diisikan klik tombol langkah berikutnya. 

 

 

 

http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s
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3. Bagian C : kewajiban/utang pada akhir tahun 

Lakukan hal yang sama pada daftar utang seperti pengisian 

daftar harta pada bagian B. Klik menu utang pada SPT tahun 

lalu jika sudah pernah mengisi daftar utang secara e-Filing dan 

klik tombol tambah (+) jika belum pernah mengisi daftar utang 

secara e-Filing maka akam muncul kotak dialog utang seperti 

tampilan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-

pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s 

 

Isi informasi terkait utang, pilih kode utang sesuai dengan jenis 

utang yang ada, isi nama pemberi pinjaman, alamat pemberi 

pinjaman, tahun pinjaman dan jumlah sisa pinjaman atau utang 

pada akhir tahun. Dalam contoh prosedur pengisian SPT 1770 S 

ini terdapat beberapa daftar utang yang harus dilaporkan. 

Apabila telah selesai mengisi daftar utang, klik tombol simpan. 

Lalu jika sudah yakin dengan data yang diisikan klik tombol 

langkah berikutnya. 

 

 

http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s
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4. Bagian D : daftar susunan anggota keluarga 

Lakukan hal yang sama seperti pengisian daftar harta dan daftar 

utang. Klik menu tanggungan pada SPT tahun lalu jika sudah 

pernah mengisi daftar tanggungan secara e-Filing dan klik 

tombol tambah (+) jika belum pernah mengisi daftar  

tanggungan secara e-Filing maka akam muncul kotak dialog 

seperti tampilan berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-

pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s 

Isi daftar yang menjadi tanggungan Wajib Pajak seperti, nama, 

Nomor Induk Kependudukan (NIK), hubungan keluarga, dan 

pekerjaan. Jika sudah memasukkan seluruh tanggungan klik 

tombol langkah berikutnya. 

 

Langkah III : Mengisi Lampiran I 

Setelah mengisi Lampiran II, selanjutnya isi Lampiran I mulai dari 

bagian A sampai bagian C. 

1. Bagian A : penghasilan neto dalam negeri lainnya 

Dalam contoh prosedur pengisian SPT 1770 S ini terdapat 

penghasilan dalam negeri lainnya yaitu penghasilan dari sewa 

http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s
http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s
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mobil. Jadi klik tombol ya untuk mengisi data penghasilan 

dalam negeri lainnya kemudian isi nilai sewa mobil pada kolom 

sewa. Setelah mengisi seluruh penghasilan dalam negeri lainnya 

selesai, klik tombol langkah berikutnya seperti tampilan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-

pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s 

 

2. Bagian B : penghasilan yang tidak termasuk objek pajak  

Dalam contoh prosedur pengisian SPT 1770 S ini terdapat 

penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yaitu warisan. Jadi 

klik tombol ya untuk mengisi data penghasilan yang tidak 

termasuk objek pajak kemudian isi nilai warisan sesuai dengan 

haga pasar warisan tersebut pada kolom warisan. Apabila 

seluruh penghasilan yang bukan objek pajak telah selesai diisi, 

klik tombol langkah berikutnya seperti tampilan berikut : 
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Sumber : http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-

pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s 

 

3. Bagian C : daftar pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain 

dan PPh yang ditanggung Pemerintah  

Bagian C akan terisi secara otomatis jika pemberi kerja 

menggunakan e-SPT versi 2.3 ke atas. Jika kosong atau belum 

ada, maka isi sendiri secara manual sesuai dengan bukti potong 

yang dimiliki dengan mengklik tombol tambah (+), maka akan 

muncul kotak dialog seperti tampilan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-

pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s 

http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s
http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s
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Isi informasi terkait dengan dengan bukti potong yang dimiliki, 

seperti jenis pajak, NPWP pemberi kerja. Jika NPWP diisi 

dengan benar, maka nama perusahaan atau nama bendahara 

akan muncul secara otomatis. Berikutnya masukkan nomor 

bukti potong dan pilih tanggal bukti pemotongan/pemungutan 

dengan mengklik tombol kalender yang ada di samping. 

Kemudian masukkan jumlah PPh yang dipotong/dipungut. 

Apabila telah selesai diisi klik tombol simpan. Namun, jika 

memiliki lebih dari satu bukti potong, klik tombol tambah (+) 

lagi, diisi seperti yang telah dilakukan sebelumnya lalu simpan 

jika telah selesai. Kemudian klik tombol langkah berikutnya. 

 

Langkah IV : Mengisi Induk SPT Tahunan Formulir 1770 S 

Setelah setelah mengisi Lampiran II dan Lampiran I, selanjutnya 

isi halaman induk SPT Tahunan mulai dari identitas Wajib Pajak. 

Jika kolom isian tidak muncul, silahkan klik menu Identitas. 

Lanjutkan ke bagian A, B, C, D, E, dan F. 

1. Bagian A : Penghasilan Neto  

- Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan 

diisi sesuai dengan jumlah penghasilan yang diperoleh seperti 

tampilan berikut : 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-

pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s 
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- Penghasilan neto dalam negeri lainnya akan terisi secara 

otomatis karena sudah diisi pada Lampiran I. 

- Penghasilan neto luar negeri diisi jika memperoleh 

penghasilan dari luar negeri. Dalam contoh prosedur pengisian 

SPT 1770 S ini, Wajib Pajak tidak mempunyai penghasilan 

dari luar negeri sehingga klik tombol tidak kemudian klik 

tombol langkah berikutnya seperti tampilan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-

pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s 

 

- Jika membayar zakat atau sumbangan keagamaan kepada 

lembaga yang resmi terdaftar menurut Keputusan Menteri 

Keuangan klik ya kemudian isi data yang diminta dengan 

lengkap. Dalam contoh prosedur pengisian SPT 1770 S ini, 

Wajib Pajak tidak membayar zakat atau sumbangan sehingga 

klik tombol tidak kemudian klik tombol langkah berikutnya 

seperti tampilan berikut : 
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Sumber : http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-

pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s 

 

2. Bagian B : Penghasilan Kena Pajak 

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, maka 

harus diketahui berapa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

Wajib Pajak. Besarnya PTKP dapat diketahui dari status 

kewajiban perpajakan setiap Wajib Pajak. Isi status kewajiban 

perpajakan suami istri dengan memilih status perkawinan. 

Apabila belum menikah, klik status tidak kawin. Sebaliknya, 

apabila sudah berkeluarga maka klik status kawin. Dalam 

contoh prosedur pengisian SPT 1770 S ini, Wajib Pajak sudah 

menikah dan mempunyai 1 (satu) tanggungan sehingga status 

perkawinan dipilih kawin. Pada bagian status kewajiban 

perpajakan suami-istri dipilih kepala keluarga. Selanjutnya pilih 

golongan PTKP, dengan mengisi jumlah tanggungan di 

samping kolom kawin/K. Apabila telah selesai diisi klik tombol 

langkah berikutnya seperti tampilan berikut : 

 

 

http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s
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Sumber : http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-

pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s 

 

3. Bagian C : PPh Terutang 

Pada bagian C terdapat pengembalian/pengurangan PPh Pasal 

24 yang telah dikreditkan yang dapat dijadikan sebagai 

pengurang PPh terutang. Dalam contoh prosedur pengisian SPT 

1770 S ini, Wajib Pajak tidak memiliki kredit pajak luar negeri 

sehingga klik tombol tidak, lalu klik tombol langkah berikutnya 

seperti tampilan berikut : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-

pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s 
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4. Bagian D : Kredit Pajak 

Kredit pajak yang dimaksud pada bagian D adalah angsuran PPh 

Pasal 25 yang dibayar setiap bulan. Dalam contoh prosedur 

pengisian SPT 1770 S ini, Wajib Pajak tidak memiliki 

kewajiban pembayaran PPh Pasal 25 sehingga langsung klik 

tombol langkah berikutnya seperti tampilan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-

pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s 

 

5. Bagian E : PPh Kurang/Lebih Bayar 

Pada langkah ini akan ditampilkan penghitungan pajak 

penghasilan dan SPT yang telah dibuat berdasarkan data yang 

dimasukkan pada langkah-langkah sebelumnya. Status SPT 

akan terlihat pada bagian bawah tampilan, apakah Nihil, Kurang 

Bayar, atau Lebih Bayar. Periksa kembali isian pajak yang telah 

dibuat, jangan sampai keliru. Apabila sudah sesuai klik tombol 

langkah berikutnya seperti tampilan berikut : 

 

 

 

 

http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s
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Sumber : http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-

pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s 

 

Jika status SPT adalah kurang bayar, silahkan buat id biling 

kemudian bayar pajak sesuai dengan jumlah yang kurang 

dibayar. Jika Lebih Bayar, Wajib Pajak bisa menyampaikan 

laporan pajak secara manual ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 

Dalam contoh prosedur pengisian SPT 1770 S ini, ditunjukkan 

status SPT adalah Kurang Bayar sehingga muncul tampilan 

seperti berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-

pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s 
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Wajib Pajak dapat membuat id biling atas pajak kurang bayar 

melalui layanan e-biling pada website DJP Online, internet 

banking, dan SMS id biling dengan mengakses *141*500#. 

Lakukan pembayaran atas pajak yang kurang dibayar pada 

saluran internet banking, ATM, SMS banking, serta pada bank 

persepsi atau kantor pos.  

 

6. Bagian F : Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya  

Jika sudah melakukan pembayaran atas pajak yang kurang 

dibayar klik tombol di samping pilihan jawaban sudah 

melakukan pembayaran. Berikutnya masukkan Nomor 

Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan tanggal pembayaran 

sesuai dengan bukti pembayaran yang dimiliki. Kemudian 

dilanjutkan dengan menentukan jumlah angsuran PPh Pasal 25 

Tahun Pajak berikutnya. Dalam contoh prosedur pengisian SPT 

1770 S ini, Wajib Pajak tidak memiliki kewajiban pembayaran 

PPh Pasal 25 maka langsung klik tombol tombol langkah 

berikutnya untuk melakukan pengisian seperti tampilan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-

pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s 
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Periksa kembali SPT yang telah dibuat. Jika sudah sesuai, 

silahkan baca pernyataan yang ditampilkan. Baca dengan teliti 

lalu klik centang pada kata setuju/agree apabila telah 

memahami pernyataan tersebut. Lalu klik tombol langkah 

berikutnya seperti tampilan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-

pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s 

 

Langkah V : Mengirim SPT 

Langkah ini merupakan bagian terakhir untuk pengiriman SPT 

1770 S. Sistem e-Filing akan menampilkan data SPT yang telah 

selesai dibuat. Untuk mengirimkan SPT, klik tulisan di sini pada 

bagian kode verifikasi untuk meminta kode verifikasi. Berikutnya 

akan muncul pilihan media untuk pengiriman kode verifikasi, yaitu 

e-mail dan nomor handphone. Pilih media e-mail karena untuk 

tahun ini DJP belum bisa mengirim kode verifikasi melalui nomor 

handphone, kemudian klik tulisan ok seperti tampilan berikut : 
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Sumber : http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-

pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s 

 

Buka e-mail yang telah didaftarkan sebelumnya untuk memeriksa 

kode verifikasi yang telah dikirim oleh e-Filing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-

pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s 

Selanjutnya, copy/salin kode verifikasi yang terdapat pada email 

tersebut ke dalam kolom kode verifikasi pada halaman SPT yang 

http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s
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ditampilkah pada langkah V. Terakhir, silahkan klik tombol kirim 

SPT. Jika berhasil, akan muncul notifikasi info bahwa SPT berhasil 

dikirim dan bukti penerimaan elektronik telah dikirimkan ke  e-

mail yang terdaftar. Pilih salah satu respon yang ditampilkan atas 

layanan e-Filing dalam pelaporan pajak seperti tampilan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-

pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s 

 

Bukti penerimaan elektronik (BPE) akan dikirim melalui e-mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-

pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s 

Apabila telah selesai memilih respon atas layanan penyampaian 

SPT Tahunan secara e-Filing, klik tombol tutup. Dengan demikian 

http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s
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pelaporan pajak telah selesai dilakukan dan sistem e-Filing akan 

menampilkan daftar SPT yang telah berhasil dibuat dan dikirim. 

 

3.4.4.4 Prosedur Penyampaian SPT Tahunan Menggunakan Fasilitas 

Loader e-SPT 

Pengisian SPT Tahunan melalui e-Filing untuk saat ini hanya 

bisa dilakukan untuk formulir 1770 S dan 1770 SS yaitu bagi Wajib 

Pajak yang tidak menjalankan usaha/pekerjaan bebas. Namun, 

tidak menutup kemungkinan bagi Wajib Pajak yang menjalankan 

usaha/pekerjaan bebas tetap bisa menggunakan sistem e-Filing 

sebagai sarana dalam pelaporan pajak untuk pemenuhan kewajiban 

perpajakannya. Bagi Wajib Pajak yang menjalankan 

usaha/pekerjaan bebas, DJP Online melalui sistem e-Filing 

menyediakan fasilitas penyampaian SPT berupa Loader e-SPT. 

SPT yang dapat diunggah melalui Loader e-SPT adalah SPT 

Tahunan PPh Orang Pribadi Formulir 1770, SPT Masa PPh Pasal 

21/26, SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2), SPT Tahunan PPh Badan 

Formulir 1771 dan SPT Masa PPN dan PPnBM. 

Prosedur Penyampaian SPT menggunakan fasilitas Loader e-

SPT adalah sebagai berikut : 

1. Wajib Pajak melakukan aktivasi e-FIN ke Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi 

Perpajakan (KP2KP) terdekat; 

2. Setelah memperoleh e-FIN, Wajib Pajak mendaftarkan diri 

dengan cara melakukan registrasi pada DJP Online atau 

Penyedia Layanan SPT Elektronik; 

3. Download aplikasi e-SPT untuk pembuatan SPT Tahunan; 

4. Isi SPT Tahunan sesuai dengan data yang dimiliki pada aplikasi 

e-SPT; 

http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s
http://www.pajak.go.id/content/article/tutorial-e-filing-2016-pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s
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5. Setelah selesai mengisi seluruh data SPT yang diminta, buat 

SPT ke dalam format .csv dan scan lampiran dalam bentuk .pdf  

melalui aplikasi e-SPT; 

6. Buka website DJP Online kemudian login dengan akun yang 

telah terdaftar. Masukkan identitas pengguna yaitu Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan kata sandi; 

7. Lakukan proses upload file yang berbentuk .csv dan lampiran 

yang berbentuk .pdf melalui fasilitas Loader e-SPT pada sistem 

e-Filing; 

8. Setelah proses upload selesai, dapatkan kode verifikasi yang 

akan dikirim melalui e-mail. Masukkan kode verifikasi 

kemudian kirim SPT yang telah diupload; 

9. Apabila SPT berhasil dikirim, Bukti Penerimaan Elektronik 

akan dikirim ke e-mail yang telah didaftarkan. 

 

3.4.5 Pengaruh Penggunaan E-Filing dalam Pelaporan Pajak 

Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan berbagai upaya dan 

terobosan baru dengan memberikan fasilitas perpajakan kepada Wajib 

Pajak untuk memudahkan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban 

perpajakan sehingga dapat memaksimalkan penerimaan negara dari 

sektor pajak. Selain memberikan fasilitas perpajakan, Direktorat 

Jenderal Pajak juga melakukan penegakan hukum secara selektif untuk 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak 

berbanding lurus dengan pembangunan negara. Apabila kepatuhan 

Wajib Pajak meningkat maka penerimaan negara akan meningkat pula 

sehingga bisa meningkatkan pembangunan negara. 

Kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal 

Pajak dengan menghadirkan layanan aplikasi pajak online seperti 

mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak melalui e-Registration, 

menyampaikan SPT Tahunan baik bagi Wajib Pajak Orang Pribadi 

maupun Wajib Pajak Badan melalui e-Filing dan e-Form, membayar 
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dan menyetor pajak melalui  e-Biling, serta pengadaan sosialisasi dan 

penyuluhan yang sangat gencar dilakukan telah meningkatkan 

penerimaan negara dari tahun-tahun sebelumnya. 

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jumlah 

Wajib Pajak terdaftar hingga tahun 2017 adalah 36.031.972 dengan 

16.599.632 diantaranya wajib menyampaikan SPT. Dari jumlah 

tersebut yang telah menyampaikan SPT tahun pajak 2016 hingga 25 

April 2017 adalah sekitar 66% atau 10.936.111. Dari jumlah 

10.936.111 Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT, yang 

menggunakan sarana e-Filing dan e-Form adalah sebesar 8.711.645 

Wajib Pajak atau 79,66%. Berikut adalah rincian Penyampaian SPT 

Tahunan tahun 2017 : 

Tabel 3.6 

Rincian Penyampaian SPT Tahun Pajak 2016 

Kategori Wajib Pajak SPT Tahunan 

Wajib Pajak Badan 322.430 

Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan 983.216 

Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan 9.630.465 

Jumlah 10.936.111 

Sumber : Diolah dari website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id), 2017 

 

Tabel 3.7 

Jumlah SPT Tahunan Menurut Sarana Penyampaian 2016-2017 

Uraian 2016 2017 

Penyampaian SPT Tahunan :   

- elektronik (e-Filing dan e-Form) 5.900.000 8.711.645 

- non elektronik (manual) 3.500.000 2.224.466 

Sumber : Diolah dari website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id), 2017 

http://www.pajak.go.id/
http://www.pajak.go.id/
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Penyampaian SPT Tahunan dalam bentuk elektronik dengan 

memanfaatkan layanan aplikasi online yaitu e-Filing dan e-Form 

meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa 

kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dapat 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Peningkatan jumlah SPT 

Tahunan dalam bentuk elektronik dapat dilihat pada grafik berikut :  

 

Grafik 3.1 

Jumlah SPT Tahunan Menurut Sarana Penyampaian 

2016-2017 

 

Sumber : Diolah dari Lembaga Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak 

 

3.5 Peningkatan Pelayanan E-Filing 

Sebuah institusi akan selalu menghadapi berbagai tuntutan kebutuhan. 

Tuntutan itu timbul karena lingkungan yang selalu berubah dan kebutuhan 

yang harus dipenuhi. Sama halnya dengan institusi publik seperti Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP). Kebutuhan untuk terus memberikan kepuasaan kepada 

pemangku kepentingan membuat Dirjen Pajak tidak pernah berhenti untuk 

berbenah dan berubah ke arah yang lebih baik. Direktorat Jenderal Pajak 
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menyadari bahwa reformasi perpajakan merupakan sesuatu yang mutlak dan 

harus dilakukan untuk perubahan ke arah perbaikan. 

Untuk membangun institusi perpajakan yang berwibawa dan mampu 

melaksanakan tugas pengumpulan penerimaan negara serta meningkatkan 

kepercayaan Wajib Pajak kepada institusi perpajakan, salah satu cara yang 

dapat dilakukan yaitu melalui perbaikan proses bisnis interaksi antara Wajib 

Pajak dengan institusi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. 

Proses bisnis interaksi antara Wajib Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak 

harus memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam pemenuhan 

pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak harus 

mampu mengemas mutu pelayanan menjadi lebih mudah, sederhana, efektif, 

dan terjangkau oleh Wajib Pajak. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut Direktorat Jenderal Pajak berupaya 

meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan menyediakan fasilitas-

fasilitas yang dapat memudahkan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban 

perpajakannya. Direktorat Jenderal Pajak melakukan pembaharuan dalam 

sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi administrasi. Pembaharuan yang dilakukan oleh DJP 

telah berhasil mengembangkan pelayanan pajak secara online dimana proses 

pembayaran dan pelaporan pajak bisa dijalankan dalam satu sistem yang 

saling terintegrasi yang dikenal dengan DJP Online. 

Salah satu inovasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk 

memenuhi tuntutan reformasi perpajakan adalah dengan meluncurkan produk 

e-Filing yaitu penyampaian SPT Tahunan secara elektronik. E-Filing telah 

memberikan keuntungan dan kemudahan kepada Wajib Pajak karena tidak 

perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan pelaporan 

pajak. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT dari rumah atau tempat kerja 

hanya dengan melalui komputer dengan bantuan koneksi internet. 

Ternyata pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak juga 

masih memberikan kesulitan kepada Wajib Pajak. Dalam strategi perubahan 

pelaporan pajak dari sistem manual beralih ke sistem yang berbasis teknologi 
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informasi, maka harus memperhatikan koneksi internet. Koneksi internet 

terkadang menjadi lambat atau bahkan terputus disaat banyak pengguna yang 

membutuhkan koneksi internet pada saat yang bersamaan, sehingga pengisian 

data SPT secara e-Filing akan terputus dan harus mengulang dari awal. Hal 

ini sangat dirasakan oleh banyak Wajib Pajak yang sudah mengaplikasi 

sistem e-Filing. 

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak telah mempertimbangkan 

kembali untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi 

perpajakan khususnya dalam pelaporan pajak. Setelah sebelumnya Direktorat 

Jenderal Pajak telah meluncurkan cara pelaporan SPT Tahunan secara 

elektronik melalui e-Filing, awal tahun 2017 Dirjen Pajak kembali 

meluncurkan terobosan baru, yaitu e-Form yang merupakan peningkatan atas 

layanan e-Filing. E-Form merupakan suatu aplikasi yang memungkinkan 

Wajib Pajak untuk mengisi SPT Tahunan secara offline, sehingga tidak 

tergantung dengan koneksi internet. Hal tersebut dilakukan demi 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan pengumpulan penerimaan negara 

melalui sektor pajak  lebih optimal sehingga pembangunan Indonesia menjadi 

lebih baik. 

 

3.5.1 Pengertian E-Form 

E-Form merupakan formulir SPT elektronik berbentuk file 

dengan ekstensi .xfdl yang pengisiannya dapat dilakukan secara offline 

menggunakan aplikasi Form Viewer yang disediakan Direktorat 

Jenderal Pajak. Aplikasi Form Viewer adalah aplikasi yang digunakan 

untuk membuka dokumen formulir elektronik SPT (e-Form). E-Form 

hadir sebagai solusi atas permasalahan e-Filing. E-Form dapat diunduh 

kemudian diisi secara luring, setelah SPT Tahunan dibuat secara offline, 

Wajib Pajak bisa langsung meng-upload SPT tersebut secara online 

melalui aplikasi Form Viewer. Dengan demikian, Wajib Pajak tidak 

perlu online secara terus-menerus saat melakukan pengisian formulir 

serta tidak perlu khawatir kehilangan data karena koneksi internet yang 
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terputus. Hal ini dapat mempermudah proses pelaporan SPT yang 

sering mengalami gangguan server dikarenakan banyaknya warga yang 

mengakses online dalam waktu yang bersamaan. 

E-Form dapat digunakan untuk semua kriteria SPT Tahunan, 

yaitu Nihil, Kurang Bayar, maupun Lebih Bayar. Untuk saat ini, e-

Form hanya dapat digunakan oleh Wajib Pajak yang menggunakan 

formulir berikut : 

1. Formulir 1770S, digunakan oleh Wajib Pajak yang memiliki 

penghasilan; 

- lebih dari Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setahun; 

- dari satu atau lebih pemberi kerja; 

- dalam negeri lainnya; dan/atau 

- dikenakan PPh Final dan/atau bersifat Final. 

2. Formulir 1770, digunakan oleh Wajib Pajak yang memiliki 

penghasilan : 

- dari usaha/pekerjaan bebas; 

- dari satu atau lebih pemberi kerja; 

- dikenakan PPh Final dan/atau bersifat Final; 

- dalam negeri lainnya dan luar negeri. 

Keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan e-Form dalam 

penyampaian SPT, adalah : 

1. Mudah dalam mengoperasikannya serta lebih mudah ketika mengisi 

SPT secara offline; 

2. Efisien, lebiha hemat waktu dan biaya; 

3. E-Form bisa dikerjakan kapan saja dan dimana saja; 

4. Paperless, lebih menghemat penggunaan kertas; 

5. Ketidakbergantungan, koneksi internet hanya diperlukan saat 

mengunduh formulir dan saat meng-upload SPT Tahunan ke server 

Direktorat Jenderal Pajak, sehingga resiko kegagalan saat pelaporan 

SPT secara online dapat dihindari akibat jaringan internet yang 
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terputus karena saat proses edit atau pengisian tidak memerlukan 

koneksi internet; 

6. Database, bagi Wajib Pajak yang ingin memiliki database (files) 

atas SPT Tahunan yang dibuat karena e-Form menyediakan menu 

“print” dan “save” ke dalam komputer Wajib Pajak. 

 

3.5.2 Prosedur Penggunaan E-Form 

Secara umum ketentuan pengisian dan pelaporan Surat 

Pemberitahuan (SPT) tidak mengalami perubahan. Namun, untuk 

Wajib Pajak yang menggunakan layanan e-Filing, bisa mengisi 

formulir SPT secara offline yaitu dengan aplikasi e-Form. Untuk dapat 

menggunakan e-Form, Wajib Pajak bersangkutan harus sudah pernah 

menggunakan atau menyampaikan SPT Tahunan melalui e-Filing 

karena fasilitas e-Form menyatu dengan profil Wajib Pajak yang 

terdapat dalam e-Filing DJP Online. Wajib Pajak juga harus 

mengaktifkan sarana pelaporan pajak melalui e-Form tersebut. 

Prosedur penggunaan e-Form sebagai sarana pelaporan pajak 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk Wajib Pajak yang belum terdaftar, lakukan proses 

pendaftaran seperti tampilan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://www.pajak.go.id/e-form#info 
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- Karena secara teknis e-Form menyatu dengan profil Wajib Pajak 

pada e-Filing DJP Online, maka Wajib Pajak harus masuk dulu 

pada e-Filing DJP Online, lalu klik daftar; 

- Isi NPWP dan kode keamanan, lalu klik verifikasi. E-FIN dapat 

diperoleh dan di aktivasi di KPP terdekat sama seperti proses 

aktivasi E-FIN untuk penggunaan sistem e-Filing sehingga Wajib 

Pajak yang sudah pernah menggunakan atau menyampaikan SPT 

melalui e-Filing tidak perlu lagi melakukan aktivasi e-FIN karena 

aktivasi e-FIN hanya dilakukan sekali saja. 

- Sistem mengirimkan identitas pengguna (NPWP), password, dan 

link aktivasi melalui e-mail. Klik link aktivasi tersebut; 

- Setelah akun diaktifkan, silahkan login kembali dengan NPWP 

dan password yang sudah dibuat. 

Untuk Wajib Pajak yang telah terdaftar dapat langsung login dengan 

memasukkan NPWP dan password. 

 

2. Mengaktifkan Layanan E-Form 

Setelah login di website DJP Online, secara default menu e-Form 

belum bisa diakses, sehingga perlu untuk diaktifkan dengan cara 

mengklik tombol profil lengkap seperti tampilan berikut : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sumber : http://amsyong.com/2017/02/e-form-pajak-alternatif-lapor-spt-mirip-

efiling-tapi-offline/ 

http://amsyong.com/2017/02/e-form-pajak-alternatif-lapor-spt-mirip-efiling-tapi-offline/
http://amsyong.com/2017/02/e-form-pajak-alternatif-lapor-spt-mirip-efiling-tapi-offline/
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3. Contreng Layanan E-Form 

Beri tanda centang pada kotak e-Form lalu klik tombol ubah akses 

seperti tampilan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://amsyong.com/2017/02/e-form-pajak-alternatif-lapor-spt-mirip-

efiling-tapi-offline/ 

Jika berhasil, akan muncul notifikasi bahwa update profil berhasil. 

4. Silahkan login kembali. Setelah login akan muncul menu layanan e-

Form. Wajib Pajak dapat mengakses layanan e-Form dengan 

mengklik menu e-Form seperti pada tampilan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://amsyong.com/2017/02/e-form-pajak-alternatif-lapor-spt-mirip-

efiling-tapi-offline/ 

http://amsyong.com/2017/02/e-form-pajak-alternatif-lapor-spt-mirip-efiling-tapi-offline/
http://amsyong.com/2017/02/e-form-pajak-alternatif-lapor-spt-mirip-efiling-tapi-offline/
http://amsyong.com/2017/02/e-form-pajak-alternatif-lapor-spt-mirip-efiling-tapi-offline/
http://amsyong.com/2017/02/e-form-pajak-alternatif-lapor-spt-mirip-efiling-tapi-offline/
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5. Langkah selanjutnya adalah mengunduh aplikasi Form Viewer agar 

formulir elektronik .xfdl dapat terbaca di komputer yang akan 

digunakan. Klik menu download viewer pada menu bar di bagian 

samping kiri. Pilih salah satu opsi yang ditampilkan yaitu Windows 

atau Mac, sesuaikan dengan sistem operasi komputer yang 

digunakan. Setelah proses download selesai, klik kanan pada 

software yang telah di download tadi kemudian pilih run as 

administrator dan klik next sampai selesai. Jika sudah selesai klik 

menu buat SPT seperti tampilan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://amsyong.com/2017/02/e-form-pajak-alternatif-lapor-spt-mirip-

efiling-tapi-offline/ 

6. Menentukan Jenis SPT 

Pada tahap ini, prosedur pengisian SPT mirip dengan e-Filing. 

Jawab pertanyaan yang ditampilkan untuk menentukan jenis 

formulir SPT yang akan digunakan. Dalam prosedur penggunaan e-

Form ini SPT yang digunakan Formulir 1770 S. Perrtanyaan yang 

diajukan adalah seperti tampilan berikut : 

 

 

http://amsyong.com/2017/02/e-form-pajak-alternatif-lapor-spt-mirip-efiling-tapi-offline/
http://amsyong.com/2017/02/e-form-pajak-alternatif-lapor-spt-mirip-efiling-tapi-offline/
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Sumber : http://amsyong.com/2017/02/e-form-pajak-alternatif-lapor-spt-mirip-

efiling-tapi-offline/ 

 

7. Memilih Tahun Pajak 

Pilih tahun pajak, status SPT dan kode pembetulan. Akan muncul 

peringatan apabila isian yang dipilih salah. Beri tanda centang pada 

bagian hanya kirim token jika sudah pernah mendownload e-Form 

tetapi lupa dengan kode token, kode token akan digunakan untuk 

verifikasi saat akan upload SPT melalui e-Form. Lalu klik tombol 

kirim permintaan seperti tampilan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://www.pajak.go.id/e-form#info 

http://amsyong.com/2017/02/e-form-pajak-alternatif-lapor-spt-mirip-efiling-tapi-offline/
http://amsyong.com/2017/02/e-form-pajak-alternatif-lapor-spt-mirip-efiling-tapi-offline/
http://www.pajak.go.id/e-form#info
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Simpan/download file .xfdl dan cek inbox pada e-mail yang 

didaftarkan untuk memastikan bahwa token sudah dikirim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://www.pajak.go.id/e-form#info 

 

8. Mengisi SPT menggunkan aplikasi Form Viewer 

Buka file .xfdl dengan aplikasi Form Viewer yang sudah terpasang, 

lalu isi data sesuai dengan kondisi SPT yang sebenarnya. Pengisian 

dapat dilakukan secara offline (tanpa akses internet). Sama halnya 

dengan pengisian e-Filing, e-Form juga diisi mulai dari lampiran 

yang terakhir. Untuk Formulir 1770S, diisi mulai dari : 

a. Lampiran II, terdiri dari : 

Bagian A : Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan/atau 

bersifat Final; 

Bagian B : Harta pada akhir tahun; 

Bagian C : Kewajiban/utang pada akhir tahun; 

Bagian D : Daftar susunan anggota keluarga. 

Pada pengisian daftar harta, utang, dan tanggungan keluarga 

terdapat menu +/- yang fungsinya untuk menambah atau 

menghapus data. Jika sudah selesai mengisi data pada Lampiran 

II, klik tombol selanjutnya. Contoh tampilan lampiran II adalah 

sebagai berikut : 

http://www.pajak.go.id/e-form#info
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Sumber : http://amsyong.com/2017/02/e-form-pajak-alternatif-lapor-spt-mirip-

efiling-tapi-offline/ 

 

b. Lampiran I, terdiri dari : 

Bagian A : Penghasilan neto dalam negeri lainnya; 

Bagian B : Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak; 

Bagian C : Daftar pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain 

dan PPh yang ditanggung Pemerintah. 

http://amsyong.com/2017/02/e-form-pajak-alternatif-lapor-spt-mirip-efiling-tapi-offline/
http://amsyong.com/2017/02/e-form-pajak-alternatif-lapor-spt-mirip-efiling-tapi-offline/
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Jika sudah selesai mengisi data pada Lampiran I, klik tombol 

selanjutnya seperti tampilan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://amsyong.com/2017/02/e-form-pajak-alternatif-lapor-spt-mirip-

efiling-tapi-offline/ 

 

c. Induk SPT 1770S, diisi mulai dari identitas Wajib Pajak dan 

dilanjutkan dengan mengisi bagian-bagian induk, yaitu : 

Bagian A : Penghasilan neto; 

Bagian B : Penghasilan Kena Pajak; 

Bagian C : PPh Terutang; 

Bagian D : Kredit Pajak 

Bagian E : PPh Kurang/Lebih Bayar; 

Bagian F : Angsurab PPh Pasal 25 tahun pajak berikutnya; 

Jika semua data sudah diisi dengan benar, klik tombol selesai 

seperti tampilan berikut : 

 

http://amsyong.com/2017/02/e-form-pajak-alternatif-lapor-spt-mirip-efiling-tapi-offline/
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Sumber : http://amsyong.com/2017/02/e-form-pajak-alternatif-lapor-spt-mirip-

efiling-tapi-offline/ 

 

9. Lapor SPT melalui E-Form 

Setelah selesai mengisi semua data SPT Tahunan secara offline, 

masukkan kode token/verifikasi yang dikirim melalui e-mail. Wajib 

Pajak bisa langsung meng-upload SPT secara online melalui aplikasi 

e-Form dengan mengklik tombol submit seperti tampilan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://amsyong.com/2017/02/e-form-pajak-alternatif-lapor-spt-mirip-

efiling-tapi-offline/ 

http://amsyong.com/2017/02/e-form-pajak-alternatif-lapor-spt-mirip-efiling-tapi-offline/
http://amsyong.com/2017/02/e-form-pajak-alternatif-lapor-spt-mirip-efiling-tapi-offline/
http://amsyong.com/2017/02/e-form-pajak-alternatif-lapor-spt-mirip-efiling-tapi-offline/
http://amsyong.com/2017/02/e-form-pajak-alternatif-lapor-spt-mirip-efiling-tapi-offline/
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10. Riwayat E-Form 

Setelah berhasil dikirim, akan muncul notifikasi pada tampilan e-

Form. Bukti Penerimaan Elektronik SPT Tahunan akan dikirim 

melalui e-mail dengan subjek e-Form. Jika dilihat pada DJP Online 

baik di menu e-Filing maupun menu e-Form akan terlihat bahwa 

e-Form sudah terlapor seperti tampilan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://amsyong.com/2017/02/e-form-pajak-alternatif-lapor-spt-mirip-

efiling-tapi-offline/ 

11. Cetak Arsip 

Berbeda dengan e-Filing, e-Form memberikan fasilitas “print” 

dan ”save” ke komputer pengguna sehingga Wajib Pajak dapat 

mencetak SPT Tahunan untuk arsip Wajib Pajak. 

 

3.6 Manfaat Penerapan Aplikasi Online dalam Pelaporan Pajak 

Penggunaan aplikasi online untuk pelaporan pajak memberikan 

pengaruh besar dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. E-Filing 

merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) 

secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan memanfaatkan 

jalur komunikasi internet. Karena harus terhubung dengan koneksi internet, 

timbul permasalahan terjadi eror atau bahkan bad request saat pengisian SPT 

secara bersamaan oleh Wajib Pajak sehingga Direktorat Jenderal Pajak 

http://amsyong.com/2017/02/e-form-pajak-alternatif-lapor-spt-mirip-efiling-tapi-offline/
http://amsyong.com/2017/02/e-form-pajak-alternatif-lapor-spt-mirip-efiling-tapi-offline/
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meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan menghadirkan e-Form 

sebagai sarana pelaporan pajak. 

 E-Filing dan e-Form memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada 

Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT. Oleh karena 

SPT dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja asalkan komputer yang 

digunakan terhubung dengan internet. Konfirmasi dari Direktorat Jenderal 

Pajak dapat langsung diperoleh (real time) apabila data-data SPT yang 

dikirim secara elektronik telah berhasil dikirim dan diisi dengan lengkap dan 

benar. SPT yang disampaikan secara e-Filing dan e-Form pada akhir batas 

waktu penyampaian SPT yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan 

tepat waktu. 

Wajib Pajak yang biasanya malas menunggu antrian di Kantor 

Pelayanan Pajak dapat melakukan penyampaian SPT dari rumah atau tempat 

kerja sehingga dengan kemudahan tersebut, pemenuhan kewajiban 

perpajakan oleh Wajib Pajak akan meningkat. Apabila pemenuhan kewajiban 

perpajakan meningkat, maka otomatis penerimaan APBN dari sektor pajak 

juga akan meningkat. 

Penyampaian SPT dengan menerapkan aplikasi online seperti e-Filing 

dan e-Form memberikan beberapa keuntungan bagi Wajib Pajak, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan setiap saat dan dimana saja dengan 

lebih mudah, aman, dan lebih cepat; 

2. Akses yang mudah, Wajib Pajak dapat mengoperasikan aplikasi online 

pajak dari handphone, komputer maupun tablet karena penerapan 

aplikasi tersebut dapat menggunakan operating system apapun seperti 

Windows, Linux maupun Mac; 

3. Pelaporan SPT tanpa dikenakan biaya administrasi; 

4. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas (paperless); 

5. Penghitungan dilakukan secara tepat dan akurat karena menggunakan 

sistem komputer; 
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6. Kemudahan dalam mengisi SPT karena dalam pengisian SPT data 

diinput dalam bentuk elektronik (wizard); 

7. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena ada validasi 

pengisian SPT; 

8. Catatan atas laporan pajak yang sudah sudah dikirim tersimpan dalam 

sistem dan datanya dapat digunakan untuk masa pajak berikutnya, tinggal 

melakukan update harta pada saat pengisian masa pajak berikutnya. 

9. Basis data online (cloud), Bukti Penerimaan Elektronik dan Nomor 

Tanda Terima Elektronik tersimpan di cloud/server yang aman dan 

dienkripsi sehingga tidak perlu khawatir jika kehilangan data atau bukti 

lapor pajak online. 

10. Akses multi-users tak terbatas, artinya satu akun perusahaan online pajak 

dapat digunakan oleh banyak pengguna. Online pajak juga 

memungkinkan membuat akun perusahaan tanpa ada batas maksimal. 

11. Dari sisi data Kantor Pelayanan Pajak, setelah selesai lapor dan sudah 

mendapat Bukti Penerimaan Elektronik maka dalam 1 (satu) hari kerja 

data tersebut akan sudah terlihat pada database KPP. 

12. Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1 dan/atau Formulir 

1721 A2 atau bukti potong Pajak Penghasilan, Surat Setoran Pajak 

Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh 

terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai 

NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu 

dilampirkan kecuali diminta oleh KPP melalui Account Representative 

(AR). 

13. Layanan bantuan online, apabila menghadapi permasalahan dalam 

melakukan e-Filing, dapat menghubungi tim customer success melalui 

online chat selama jam kerja. 

 


