
Penyampaian SPT Tahunan secara 

e-Filing

WP OP dengan formulir

1770S atau 1770SS

Lebih Mudah 

Lebih Murah

Lebih Cepat



Latar belakang

� Proses penerimaan SPT Tahunan selama ini
menimbulkan efek antrian WP di lokasi DropBox serta
panjangnya prosedur pengolahan di KPP

� Beban pengarsipan dokumen fisik SPT yang semakin
meningkat seiring peningkatan jumlah maupun
kepatuhan WP sehingga akan membutuhkan
tambahan ruang, tenaga maupun biaya serta kurang
ramah lingkungan

� Proses e-Filing sebelumnya masih kurang diminati,
karena mahal (harus membayar biaya ASP) dan tidak
praktis (harus mengirimkan dokumen/keterangan
pelengkap ke KPP terdaftar)

� Perlu terobosan proses penyampaian SPT yang lebih
mudah, lebih murah dan lebih cepat baik bagi WP
maupun bagi DJP



Tujuan

membuat proses bisnis penyampaian SPT yang lebih 
mudah,murah, cepat yang sesuai dengan ketentuan

� Mempermudah proses perekaman data SPT di 
dalam basis data DJP;

� Mengurangi pertemuan langsung antara Wajib Pajak 
dengan Petugas Pajak;

� Mengurangi dampak antrian dan volume pekerjaan 
proses penerimaan SPT;

� Mengurangi volume berkas fisik/kertas dokumen 
perpajakan.



Manfaat

Bagi WP : penyampaian SPT semakin mudah

Bagi DJP : beban pengolahan SPT lebih ringan



Perbedaan dengan Sistem e-Filing Sebelumnya

Sebelumnya Saat ini

Permohonan e-FIN Ke KPP WP terdaftar a.Ke KPP terdekat

b.Website DJP

Media Penyampaian ASP a.ASP

b.Website DJP

Tanda tangan Digital Digital Certificate Kode verifikasi (token) yang 

dikirim melalui email/SMS

Biaya Membayar sesuai tarif ASP a.Membayar sesuai tarif ASP

b.Gratis apabila melalui 

Website DJP

Dokumen Pelengkap Dikirim ke KPP terdaftar Tidak perlu dikirim lagi 

kecuali diminta oleh KPP



secara langsung ke KPP

TATA CARA e-FILING

e-FIN

Setelah dapat e-FIN, mendaftarkan 

sebagai WP e-Filing di www.pajak.go.id

Bukti Penerimaan Elektronik:

Nama, NPWP, tanggal, jam dan

Nomor Tanda Terima Elektronik

secara online melalui 

www.pajak.go.id

1

2

a.  diberikan langsung

b. dikirim ke alamat WP sesuai di Master File DJP

Menyampaikan SPT melalui  www.pajak.go.id

����Diisi benar & lengkap 

����Disampaikan secara online melalui internet (24 jam)

3

b.

a.

Mengajukan Permohonan 

e-FIN

1  hari kerja

3  hari kerja + waktu pengiriman



Langkah yang dilakukan dalam proses e-Filing

1.  Mengajukan permohonan e-FIN

a. Datang langsung ke KPP terdaftar, e-FIN akan diberikan langsung 

kepada  Wajib Pajak (1 hari kerja)

b. Secara online melalui www.pajak.go.id, e-FIN akan dikirim ke alamat 

Wajib Pajak sesuai yang terdaftar di basis data DJP (3 hari kerja + waktu  

pengiriman)

2. Mendaftarkan sebagai Wajib Pajak e-Filing di www.pajak.go.id paling lama 

30 hari sejak diterbitkannya  e-FIN

3.  Menyampaikan SPT melalui e-Filing

a. Mengisi  e-SPT pada aplikasi e-Filing di www.pajak.go.id

b. Meminta kode verifikasi untuk pengiriman e-SPT, kode verifikasi  

akan dikirim melalui email atau SMS

c. Mengirim SPT secara online dengan mengisikan kode verifikasi

d. Notifikasi status e-SPT dan Bukti Penerimaan Elektronik akan 

diberikan kepada Wajib Pajak 

Dilakukan 

sekali saja

Dilakukan setiap 

menyampaikan SPT



Apa saja yang diperlukan untuk e-Filing?

� Kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar

� Kartu identitas diri

� Telepon yang dapat menerima SMS

� Alamat email

� Dokumen yang digunakan untuk mengisi SPT


