
1. Mengisi SPT 1770S 
Formulir SPT Tahunan 1770S adalah bentuk formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib 
Pajak Orang Pribadi bagi 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.  

Langkah-langkah dalam Mengisi SPT 1770S adalah: 

LOGIN DAN LOGOUT 

Setelah melakukan registrasi, Wajib Pajak dapat melakukan pengisian SPT secara online. Untuk 
mengisi SPT 1770 S, klik tombil Isi SPT maka akan muncul tampilan Login. Langkah 
selanjutnya 

1. Masukkan email yang digunakan pada registrasi pada kolom Nama User. 

2. Masukkan password e-Filing yang diinputkan pada tahap registrasi pada kolom Password. 

3. Klik tombol Login.  

 

Untuk logout, pada kanan atas, klik Logout.  

 

MASUK KE MENU PEREKAMAN SPT 1770S 

Setelah login, muncul form untuk menginput pembetulan dan Tahun Pajak. Input pembetulan ke 
berapa dan Tahun Pajak dari SPT yang akan dilaporkan. Jika SPT merupakan SPT normal, isi 
angka “0” pada kolom Pembetulan ke- 

 

 



INPUT BUKTI POTONG 

Setelah menginput Pembetulan dan Tahun Pajak, tampilan yang muncul adalah pertanyaan 
“Apakah Anda memiliki penghasilan sebagai pekerja?”. Form Menginput Penghasilan Sebagai 
Pekerja hanya digunakan jika Wajib pajak memiliki penghasilan sebagai pekerja di dalam negeri 
dan memiliki bukti potong. 

Langkah-langkahnya adalah: 

 

 



INPUT PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA 

 

Pertanyaan pada Langkah II setelah tombol Next di klik adalah “Apakah Anda memiliki 
penghasilan dalam negeri lainnya?”. Form Menginput Penghasilan Dalam Negeri Lainnya hanya 
digunakan jika Wajib pajak memiliki penghasilan lain di luar penghasilannya sebagai 
pekerja. 

INPUT PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI LAINNYA 

 



Pertanyaan pada Langkah III setelah tombol Next di klik adalah “Apakah Anda memiliki 
penghasilan dari luar negeri?”.  

INPUT PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK 

 

Pertanyaan pada Langkah IV setelah tombol Next di klik adalah “Apakah Anda memiliki 
penghasilan yang bukan objek pajak?”.  

INPUT PENGHASILAN BERSIFAT FINAL 

 



Pertanyaan pada Langkah V setelah tombol Next di klik adalah “Apakah Anda memiliki 
penghasilan yang pajaknya sudah dipotong/dipungut secara final atau bersifat final?”. 

INPUT DAFTAR HARTA 

Pertanyaan pada Langkah VI setelah tombol Next di klik adalah “Apakah Anda memiliki harta?” 

 

INPUT DAFTAR UTANG 

Pertanyaan pada Langkah VI setelah tombol Next di klik adalah “Apakah Anda memiliki 
utang?”

 



INPUT DAFTAR KELUARGA 

Pertanyaan pada Langkah VIII setelah tombol Next di klik adalah “Apakah Anda memiliki 
tanggungan keluarga?” 

 

INPUT STATUS 

Tahap Selanjutnya setelah tombol Next di klik adalah menginput Status PTKP 

 

Pilih pada combo, sesuai dengan status dan tanggungan 

Klik Next untuk meneruskan ke tahap selanjutnya 



INPUT ZAKAT 

Tahap Selanjutnya setelah tombol Next di klik, yaitu menginput Jumlah Zakat (jika ada) 

 

Klik Next untuk meneruskan ke tahap selanjutnya 

INPUT PENGURANGAN PPh PASAL 24 

Tahap Selanjutnya setelah tombol Next di klik, yaitu menginput Pengurangan PPh pasal 24 

 

Klik Next untuk meneruskan ke tahap selanjutnya 



INPUT PEMBAYARAN PPh PASAL 25 

Tahap Selanjutnya setelah tombol Next di klik, yaitu seperti pada gambar berikut. 

 

Klik Next untuk meneruskan ke tahap selanjutnya 

 

PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 

Tahap Selanjutnya setelah tombol Next di klik, yaitu seperti pada gambar berikut. 



 

Klik Next untuk meneruskan ke tahap selanjutnya, sehingga muncul perhitungan Angsuran. Jika 
memilih 1/12 x PPh, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini : 

. 

 

Jika memilih perhitungan sendiri, maka akan muncul tampilan seperti gambar berikut: 

 



INPUT NTPN/PERMOHONAN LEBIH BAYAR 

Tahap Selanjutnya setelah tombol Next di klik, yaitu input NTPN (jika kurang bayar), seperti 
pada gambar berikut. 

 

Jika hasil perhitungan PPh menunjukkan wajib pajak lebih bayar, maka wajib pajak diminta 
untuk menginput pilihan permohonan lebih bayar, seperti pada gambar berikut: 

 

 

 



SIMPAN DAN PREVIEW 

Tahap terakhir dari pengisian SPT adalah Simpan dan Preview. Klik Tombol gambar disket 
untuk menyimpan, dan klik tombol gambar dokumen untuk menampilkan hasil penginputan SPT 
(Preview). 

          
2. Edit SPT 
Setelah mengisi dan menyimpan data SPT, jika diperlukan, dapat dilakukan Edit Data. Tahap-

tahapnya adalah:  

1. Klik menu Edit SPT, kemudian muncul tabel berisi daftar SPT yang telah kita buat dan belum 

terkirim.  

2. Klik Ubah pada baris SPT yang akan diedit 

Untuk Edit SPT 1770S, tampilannya adalah seperti gambar di bawah. Klik pada tab yang datanya 

ingin diubah. 

 

3. Meminta Kode Verifikasi 
Setelah mengisi dan menyimpan data SPT, diperlukan kode verifikasi untuk mengirim SPT. 

Tahapan meminta kode verifikasi adalah:  

1. Klik menu Depan, kemudian muncul tabel berisi daftar SPT yang telah kita buat dan belum 

terkirim.  

2. Klik Ambil Kode Verifikasi pada baris SPT yang akan dikirim 

3. Klik Ya pada pertanyaan "Kode Verifikasi akan dikirim ke e-mail Anda. Kirimkan?" 

4. Kode verifikasi terkirim ke email Anda.Jika kode verifikasi tidak terkirim, ulangi 

prosedur Meminta Kode Verifikasi 



 
4. Mengirim SPT 
Setelah mendapatkan kode verifikasi SPT dapat dikirimkan, dengan:  

1. Klik menu Submit SPT, kemudian muncul tabel berisi daftar SPT yang telah kita buat dan 

belum terkirim.  

2. Klik KIRIM pada baris SPT yang akan dikirim 

3. Masukkan Kode Verifikasi pada kolom Kode Verifikasi, lalu klik Kirim 

 
 
Setelah selasai kirim maka Anda akan mendapat pemberitahuan dan tanda terima SPT melalui 
email Anda, data SPT yang Anda telah kirim muncul dalam table kedua seperti gambar di atas.. 
 
SELESAI�


