
TATA CARA PELAPORAN SPT PPh 21 SECARA ON LINE (E-FILING) 

A. Pengantar 

Setiap warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP), wajib 
membuat laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, 
dengan mengisi Formulir 1770S dan 1770SS. Saat ini, pengisian formulir dan pelaporan dapat 
dilakukan secara langsung menggunakan aplikasi E-Filing di layanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 
Online. 

Fasilitas E-filing memudahkan setiap warga Negara untuk melakukan pelaporan SPT secara online, 
cepat, dan gratis; tanpa mengaantri di kantor pajak, tanpa melalui prosedur berbelit, dan praktis 
karena bisa dilakukan di mana saja serta kapan saja. 

Beberapa 3 hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan SPT on-line: 

1. Semua WNI yang memiki NPWP wajib melapor SPT Tahunan PPh orang Pribadi 
2. Denda tidak melapor/terlambat melapor Rp. 100.000/orang/tahun 
3. Pelapor dilakukan oleh WP (wajib Pajak), tidak bisa kolektif  
4. Paling lambat pelaporan tanggal 31 Maret 2017 

B. Hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pelaporan secara online : 

1.  E-filing 1770 SS (Sangat Sederhana) 
Formulir ini akan anda pakai jika memenuhi kriteria berikut : 
a. Penghasilan setahun kurang dari 60 juta 
b. Pekerjaan anda adalah Pegawai Swasta, PNS/ASN, TNI/polri, atau Pegawai BUMN/BUMD 
c. Bukan Pengusaha atau pekerjaan bebas 

2.  E-filing 1770 S (Sederhana) 
Anda akan menggunakan formulir ini jika memenuhi kriteria berikut : 
a. Penghasilan setahun anda 60 juta atau lebih 
b. Pekerjaan anda adalah Pegawai Swasta, PNS/ASN, TNI/polri, atau Pegawai BUMN/BUMD 
c. Bukan Pengusaha atau pekerjaan bebas 

Seluruh pegawai YKPI yang memiliki NPWP telah didaftarkan ke dalam system Electronic Filling 
Identification Number (E-FIN). E-FIN merupakan nomor identitas yang diterbitkan oleh kantor 
pelayanan pajak pada wajib pajak, yang menyampaikan permohonan untuk menyampaikan SPT 
tahunan PPh secara E-Filling. 

C. Tata Cara Pelaporan dengan E-Filing 

1. Aktifasi E-FIN 
2. Log in ke E-FILING 
3. Klik E-FILING 
4. Klik buat SPT 
5. Jawab pertanyaan 
6. Isi Data Formulir (isi tahun pajak : 2016, dan satus : Normal) 
7. Isi Data SPT 
8. Klik Kode Verifikasi ( klik disini), pilih kirim kode Verifikasi ke email 
9. Cek Email, dan Copy kode Verifikasi, kembali ke menu DJP Online, Paste pada kolom verifikasi 
10. Klik kirm SPT 
11. jika berhasil anda akan otomatis dibawa menuju daftar SPT. Anda juga bisa membuka email 

untuk melihat atau mencetak tanda terima SPT Tahunan anda. 
12. Selesai. 



Apabila ada kendala silakan hubungi kami ( Keuangan) atau  datang langsung ke kantor pajak 
dimana NPWP terdaftar  

Berikut detail tata cara Pelaporan SPT Tahunan PPh 21 : 

1. Aktifasi E-FIN 

 

 

 

 

2. Login dengan akun E-Filing anda, masukkan NPWP dan Password di kolom login. NPWP 
ditulis tanpa strip dan tanpa titik. 

 

3. Setelah login, klik salah satu tulisan E-Filing. Tulisan tersebut berwarna hijau, kadang ada di 
sebelah kiri atau kanan. 



 

4. Klik salah satu tulisan buat SPT 

 

5. Jawab pertanyaan yang ada,  
 
Jawab Pertanyaan yang ada, misalnya (lihat gambar): (1) tidak melakukan usaha/pekerjaan 
bebas (2) tidak pisah harta (3) ya, kurang dari 60 juta. Kemudian klik SPT 1770 SS 
 



 

6. Isi data formulir 

Isi data formulir anda. Pilih tahun pajak yang ingin anda laporkan, pilih status SPT, kemudian klik 
berikutnya. 



 

Isi tahun Pajak : 2016 

Oh ya, untuk status SPT: Misalnya, anda ingin melaporkan SPT tahun 2016.  Jika anda belum pernah 
melaporkan SPT untuk tahun tersebut, pilih normal. Jika sudah pernah, dan sudah menerima tanda 
terima tetapi ingin membetulkan silahkan pilih pembetulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Isi data SPT 

Lengkapi semua isian bagian A. Sesuaikan dengan bukti potong A1/A2 yang anda miliki. Jika selesai, 
klik berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Isi Bagian B jika anda memiliki penghasilan yang dikenai PPh final dan PPH yng tidak termasuk objek 
pajak. Jika tidak ada, langsung klik berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Isi jumlah total harta dan kewajiban/utang yang anda miliki pada bagian C. Isi sesuai keadaan 
sebenarnya. angka di bawah ini hanya contoh. Setelah itu kik berikutnya 

 

Baca pernyataan yang ada. Setelah anda setuju, silahkan klik /centang pada tulisan setuju. Lalu klik 
berikutnya 



 

Mengirim SPT Melalui E-Filing Pajak DJP online 

Langkah berikutnya adalah mengirim SPT. Anda klik tulisan di sini lalu pilih email (tahun ini DJP 
belum mendukung pengiriman melalui nomor HP). 

 

 

 

 



8. Klik Kode Verifikasi 

 



 

9. Cek email dan Copy Kode Verifikasi 

Buka email anda di tab/browser lain, lalu copy/salin atau catat kode verivikasi yang masuk. 

 

kembali ke DJP online, Paste/tempel atau tulis kode verifikasi anda di kolom yang sudah disediakan. 
Selanjutnya klik kirim 

 



10. Klik Kirm SPT 

 

Biasanya keluar survey kepuasan, jika menurut anda sistem E-Filing DJP Online masih rumit. Silahkan 
klik tidak puas, itu adalah feedback (masukan) untuk DJP. 
Namun jika menurut anda E-Filing itu bagus dan mudah, klik puas. saya termasuk yang puas. 
Sesekali saja sangat tidak puas karena webnya kadang tidak bisa diakses. 

 

 

 

 



6.11. jika berhasil anda akan otomatis dibawa menuju daftar SPT. Anda juga bisa 
membuka email untuk melihat atau mencetak tanda terima SPT Tahunan anda. 

 

7.12. Selesai 

 


