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Cara penyampaian SPT Tahunan secara

elektronik yang dilakukan secara online

dan real time melalui internet pada

website DJP (www.pajak.go.id)/

www.djponline.pajak.go.id atau ASP

(Aplication Service Provider/Penyedia

Jasa Aplikasi)



Dropbox

vs

e-Filing



Easy
Efficient
Everywhere
Everytime (24h)
Environmentally Friendly

e-Filing (E5)





Alur e-Filing via 
Website DJP



Catatan :
Siapkan dokumen pendukung seperti : bukti potong, daftar penghasilan, daftar harta dan 
utang, daftar tanggungan keluarga, bukti pembayaran zakat/sumbangan lain, dan lain-
lain sebelum pengisian SPT

Mobile Phone

Tablet

PC / Notebook



TATA CARA e-FILING

e-FIN

Registrasi & Aktivasi

Bukti Penerimaan Elektronik
(BPE):
Nama, NPWP, tanggal, jam dan
Nomor Tanda Terima Elektronik

a.
Mengajukan Permohonan 

e-FIN

1  hari kerja

Diberikan langsung
e-FIN

SPT Online

Kode Verifikasi

www.pajak.go.id atau 
www.djponline.pajak.go.id





Membuat 
SPT

Meminta 
kode 

verifikasi

Mengirim 
SPT



• Datang ke KPP Terdekat, dengan membawa :

– Mengisi Permohonan e-FIN

– Identitas Wajib Pajak (NPWP)

– Identitas Orang Pribadi (KTP)

– Surat Kuasa (Bila dikuasakan)

e-FIN diberikan dengan 1 hari setelah permohonan 
diterima lengkap oleh KPP terdekat

Back



• Tempat untuk 
mendaftarkan diri 
sebagai pengguna DJP 
Online

• Wajib Pajak yang akan 
menggunakan e-filing, 
billing system*, e-reg* 
dan layanan lainnya 
harus mendaftarkan 
diri di menu ini.

• Pengguna AKTIF 
layanan e-filing, billing 
system*, e-reg* , tidak 
perlu melakukan 
PENDAFTARAN di 
menu ini

• Data untuk registrasi 
mengacu pendaftaran 
e-filing

Back



Back



• Wajib pajak yang sudah mempunyai
akun e-Filing, e-Registration, dan e-
NOFA dapat login menggunakan
salah satu username dan password
akun yang dimiliki.

• Jenis Layanan yang diberikan sesuai
dengan jenis layanan yang sudah
digunakan oleh WP sebelumnya.

• Penambahan jenis layanan dapat
dilakukan ada profil sub menu
Perbaharui akun saya.





• 1770 S dengan Wizard

• 1770 S formulir

• 1770 SS

Back
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• Jika pada saat 
membuat SPT WP 
tidak ingin langsung 
mengirimkannya, 
kirim SPT bisa 
dilakukan di menu ini.

• Di menu ini disediakan 
shortcut untuk :

– Lihat SPT,

– Ubah SPT ,

– Hapus SPT,

– Kirim SPT



• Kini di menu ini 
hanya menampilkan 
daftar SPT yang 
sudah dikirim saja 
dengan shortcut 
menu

– Lihat SPT

– Cetak SPT

– Kirim ulang 
Bukti 
Penerimaan 
Elektronik



1. Pengisian SPT fleksibel, jadi SPT tidak harus diisi secara berurutan
berdasarkan urutan lampirannya

2. SPT 1770 SS dengan status Lebih bayar tidak dapat lagi dilaporkan lewat
e-Filing

3. Penambahan kolom NTPN dan tanggal pelunasannya pada SPT 1770 SS

4. Pada SPT 1770 S dan 1770 SS dengan status kurang bayar, NTPN bisa
dimasukkan lebih dari satu. Untuk tanggal pelunasan silahkan pilih salah
satu dari tanggal NTPN yang dimasukkan.

5. Pembuatan SPT dengan status pembetulan tidak akan mengambil data
SPT sebelumnya, jadi harus mengisi ulang mulai dari status perkawinan.

6. Menu Dashboard hanya menampilkan daftar SPT yang sudah berhasil
dikirim sebelumnya.

7. Menu Kirim hanya menampilkan daftar SPT yang sudah dibuat tapi belum
dikirim.



• Email harus valid dan aktif



Alur e-Filing via ASP 





Tahukah Anda untuk membuat 1 kg kertas dibutuhkan 3 kg kayu?

(Sumber  : www.gogreen2.blogspot.com)

Kini saatnya kita bertindak bijaksana untuk menyelamatkan hutan 

Indonesia. Dukung program Go Green , manfaatkan fasilitas e-Filing

untuk menyampaikan SPT Tahunan Anda.






