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I. Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER – 02/PJ/2019  

Pada tanggal 23 Januari 2019 telah dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor PER-02/PJ/2016 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan 

Pengolahan Surat Pemberitahuan, yang mengatur antara lain: 

 

 SPT Masa wajib disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik oleh wajib 

pajak yang: 

a. terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Pajak Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar; dan/atau 

b. sudah pernah menyampaikan SPT Masa dalam bentuk dokumen elektronik. 

 

SPT Tahunan wajib disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik oleh wajib 

pajak yang: 

a. terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Pajak Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar; 

b. sudah pernah menyampaikan SPT Tahunan dalam bentuk dokumen 

elektronik; 

c. diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam 

bentuk dokumen; 

d. diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 

dalam bentuk dokumen elektronik; 

e. diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dalam bentuk 

dokumen elektronik; 

f. menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban pengisian 

SPT Tahunan Pajak Penghasilan; dan/atau 

g. laporan keuangannya diaudit oleh Akuntan Publik. 

Wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan diatas dapat menyampaikan 

dalam bentuk formulir kertas (hardcopy). 

 

 Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak dapat dilakukan melalui: 

a. e-Filing; 

b. cara langsung; 

c. pos dengan bukti pengiriman surat; atau 

d. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. 
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Dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT secara langsung di tempat Wajib 

Pajak Terdaftar, bagi Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan 1770S atau 

SPT Tahunan 1770SS yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. SPT dengan status Nihil atau Kurang Bayar; 

b. bukan merupakan SPT Pembetulan; 

c. disampaikan dalam bentuk formulir kertas; dan 

d. disampaikan sampai dengan batas akhir pelaporan SPT Tahunan,  

 

Penyampaian SPT melalui: 

a. pos dengan bukti pengiriman surat; atau 

b. jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, 

disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang 

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 

 

Atas penyampaian SPT melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir, dengan bukti 

pengiriman surat, Wajib Pajak: 

a. harus menyampaikan satu SPT dalam satu amplop tertutup dengan satu 

tanda bukti pengiriman surat; 

b. membubuhi informasi pada amplop sebagaimana dimaksud pada huruf a 

dengan NPWP, jenis SPT, Masa/Tahun Pajak dan status SPT; dan 

c. harus menyediakan informasi pada tanda bukti pengiriman surat 

sebagaimana yang sekurang-kurangnya memuat nama, NPWP, jenis SPT; 

dan Masa/Tahun Pajak. 

 

Dalam hal SPT dengan status Lebih Bayar disampaikan melalui pos, jasa 

ekspedisi, atau jasa kurir, dengan bukti pengiriman surat, Wajib Pajak harus 

menggunakan layanan pengiriman khusus sehingga SPT diterima KPP selambat-

lambatnya 3 (tiga) hari setelah tanggal pada tanda bukti pengiriman 

surat. 

 

 Penelitian SPT dilakukan untuk memastikan SPT telah memenuhi ketentuan 

sebagai berikut: 

a. SPT ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud Undang-Undang 

KUP; 

b. SPT disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata 

uang selain Rupiah, terhadap Wajib Pajak yang telah mendapatkan izin 

Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan 

menggunakan bahasa asing dan dengan mata uang selain Rupiah; 

c. SPT diisi dengan lengkap dan sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau 

dokumen yang dipersyaratkan; 

d. SPT Lebih Bayar disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah 

berakhirnya Masa Pajak, Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak dan telah 

ditegur secara tertulis; dan 

e. SPT disampaikan sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan Pemeriksaan, 

Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka, atau menerbitkan surat 

ketetapan pajak.  

Terhadap SPT Pembetulan, selain dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud 

di atas, juga dilakukan penelitian atas pemenuhan ketentuan sebagai berikut: 

a. pembetulan atas SPT yang menyatakan rugi harus disampaikan paling lama 2 

(dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan; dan 
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b. pembetulan atas SPT Tahunan karena Wajib Pajak menerima surat ketetapan 

pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan 

Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau 

beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang 

berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan 

yang akan dibetulkan tersebut, pembetulan disampaikan dalam jangka waktu 

3 (tiga) bulan setelah menerima Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan 

Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan 

Peninjauan Kembali. 

Berdasarkan penelitian, SPT dinyatakan tidak lengkap dalam hal: 

a. terdapat elemen SPT Induk yang diisi tidak lengkap; 

b. Lampiran "Daftar Pemotongan/Pemungutan yang Dipotong Pihak Lain atau 

Ditanggung Negara, Daftar Harta dan Kewajiban Pada Akhir Tahun dan Daftar 

Susunan Anggota Keluarga" dalam SPT Tahunan Orang Pribadi dilampirkan 

tetapi diisi tidak lengkap; 

c. Lampiran "Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Daftar Susunan 

Pengurus dan Komisaris" dalam SPT Tahunan Badan dilampirkan tetapi diisi 

tidak lengkap; 

d. Lampiran Khusus dalam SPT Tahunan Badan dilampirkan tetapi diisi tidak 

lengkap; 

e. SPT yang ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak tetapi tidak dilampirkan 

dengan Surat Kuasa Khusus dan dokumen yang harus dilampirkan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan; 

f. SPT Tahunan Orang Pribadi yang ditandatangani oleh ahli waris tetapi tidak 

dilampirkan dengan Surat Keterangan Kematian dari instansi yang 

berwenang; 

g. SPT dengan status Kurang Bayar tetapi tidak dilampirkan Surat Setoran Pajak 

(SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP; dan 

h. keterangan dan/atau dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini belum sepenuhnya dilampirkan pada penyampaian SPT 

Tahunan atau SPT Masa. 

Apabila Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki 

hubungan istimewa maka SPT wajib dilengkapi dengan dokumen penentuan 

harga transfer berupa: 

a. Iktisar dokumen induk dan dokumen lokal; 

b. Tanda terima penyampaian Notifikasi atau penyampaian Laporan per negara 

Kewajiban penyampaian keterangan dan/atau dokumen dikecualikan bagi SPT 

Tahunan 1770S dan SPT Tahunan 1770SS dengan status Nihil atau Kurang 

Bayar yang disampaikan melalui e-Filing. 

 

 Atas penyampaian SPT melalui e-Filing, dilakukan: 

a. proses pengecekan validitas NPWP yang dilakukan secara otomatis melalui 

sistem pada saluran penyampaian SPT; 

b. penelitian SPT; dan 

c. penelitian SPT dalam hal SPT Pembetulan. 

 

 Terhadap SPT yang diterima melalui laman penyalur SPT Elektronik, tanggal dan 

Bukti Penerimaan Elektronik yang diterbitkan laman penyalur SPT Elektronik 

dianggap sebagai tanggal dan bukti penerimaan SPT sepanjang SPT tersebut 

telah lengkap dan dapat diterima sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak. 
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Sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak melakukan pengecekan validitas 

NPWP dan penelitian SPT dan memberitahukan kepada penyalur SPT Elektronik 

mengenai: 

a. SPT dapat diproses dan diterima oleh sistem informasi Direktorat Jenderal 

Pajak; 

b. SPT harus diunggah kembali, dalam hal SPT tidak dapat diproses sistem 

informasi Direktorat Jenderal Pajak; atau 

c. SPT ditolak, dalam hal berdasarkan penelitian SPT tidak diperoleh hasil NPWP 

valid 

 

Pengunggahan kembali SPT harus dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari 

sejak pemberitahuan disampaikan.  
 
Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pengunggahan kembali dalam batas 

waktu yang ditetapkan, tanggal dan bukti penerimaan SPT yang sebelumnya 

telah diterbitkan tidak berlaku sebagai tanggal dan bukti penerimaan SPT. 

 

 Berdasarkan penelitian SPT yang dilakukan KPP, KPP dapat: 

a. menerbitkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT dalam hal SPT e-Filing tidak 

diisi dengan lengkap dan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau 

dokumen yang dipersyaratkan, dalam jangka waktu  30 (tiga puluh) hari 

setelah tanggal pada Bukti Penerimaan Elektronik; atau 

b. menerbitkan Surat Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan 

dalam hal SPT e-Filing: 

1. tidak memenuhi ketentuan SPT ditandatangani oleh Wajib Pajak; SPT 

disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata 

uang selain Rupiah, terhadap Wajib Pajak yang telah mendapatkan izin 

Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan 

menggunakan bahasa asing dan dengan mata uang selain Rupiah; SPT 

Lebih Bayar disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah 

berakhirnya Masa Pajak, Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak dan telah 

ditegur secara tertulis; atau SPT disampaikan sebelum Direktur Jenderal 

Pajak melakukan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan secara 

terbuka, atau menerbitkan surat ketetapan pajak; atau 

2. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di nomor 1, atau 

ketentuan pembetulan atas SPT yang menyatakan rugi harus disampaikan 

paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan, dan pembetulan 

atas SPT Tahunan karena Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, 

Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan 

Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau 

beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang 

berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT 

Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, pembetulan disampaikan dalam 

jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima Surat Ketetapan Pajak, 

Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan 

Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, untuk SPT Pembetulan.  

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal Surat Permintaan 

Kelengkapan SPT diterbitkan, Wajib Pajak harus menyampaikan kelengkapan 

SPT dalam bentuk Portable Document Format (PDF) atau format lainnya yang 

ditentukan Direktorat Jenderal Pajak dengan cara: 

a. diunggah melalui e-Filing; 

b. disampaikan langsung ke TPT KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; 

c. disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau 
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d. disampaikan melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti 

pengiriman surat. 

Dalam hal Wajib Pajak: 

a. tidak menyampaikan kelengkapan SPT dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) 

hari; atau 

b. menyampaikan kelengkapan SPT namun tidak sesuai dengan Surat 

Permintaan Kelengkapan SPT, 

kepada Wajib Pajak diterbitkan Surat Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak 

Disampaikan. 

 

Dalam hal setelah batas waktu penerbitan Surat Permintaan Kelengkapan SPT 

ditemukan adanya keterangan dan/atau dokumen yang dipersyaratkan, KPP 

tidak dapat menerbitkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT. Atas SPT tersebut, 

kepada Wajib Pajak dapat diberikan himbauan pembetulan SPT. 

 

 Terhadap SPT yang disampaikan dengan cara langsung, petugas penerima SPT 

melakukan: 

a. proses pengecekan validitas NPWP; 

b. penelitian SPT; dan 

c. penelitian SPT dalam hal SPT Pembetulan. 

Dalam hal berdasarkan kegiatan penerimaan SPT, diperoleh hasil: 

a. NPWP valid; 

b. SPT memenuhi ketentuan; 

c. SPT memenuhi ketentuan dalam hal SPT Pembetulan; dan 

d. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud di atas, 

petugas penerima SPT memberikan Bukti Penerimaan Surat. 

 

Dalam hal SPT yang disampaikan secara langsung tidak memenuhi kriteria 

sebagaimana dimaksud di atas, petugas penerima SPT mengembalikan SPT 

kepada Wajib Pajak. 

 

Dalam hal di kemudian hari ditemukan adanya keterangan dan/atau dokumen 

yang dipersyaratkan, namun belum dilampirkan pada SPT yang telah diberikan 

Bukti Penerimaan Surat, KPP tidak dapat menerbitkan Surat Permintaan 

Kelengkapan SPT. Atas SPT tersebut, kepada Wajib Pajak dapat diberikan 

himbauan pembetulan SPT. 

 

 Atas SPT yang disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau 

jasa ekspedisi dan jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, petugas 

penerima SPT melakukan: 

a. proses pengecekan validitas NPWP; 

b. penelitian SPT; dan 

c. penelitian SPT, dalam hal SPT Pembetulan. 

 

Selain itu, petugas penerima SPT juga meneliti pemenuhan kriteria sebagai 

berikut: 

a. isi amplop merupakan SPT; 

b. SPT belum pernah disampaikan; 

c. bagi Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan kewajiban penyampaian SPT 

dalam bentuk dokumen elektronik, tidak menyampaikan SPT dalam bentuk 

formulir kertas (hard copy); 
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d. dalam hal SPT disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik, induk SPT 

yang dicetak dan ditandatangani sesuai dengan induk SPT dalam media 

penyimpanan elektronik; 

e. dalam hal SPT disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik, SPT dimaksud 

dapat diproses pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; 

f. SPT Pembetulan disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik, dalam hal 

SPT sebelumnya disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik; dan 

g. bukan termasuk Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan kewajiban 

penyampaian SPT e-Filing 

 

Dalam hal berdasarkan kegiatan penerimaan SPT diperoleh hasil: 

a. NPWP valid; 

b. SPT memenuhi ketentuan; 

c. SPT memenuhi ketentuan, dalam hal SPT Pembetulan; dan 

d. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud di atas, 

tanda bukti dan tanggal pengiriman pada bukti pengiriman surat dianggap 

sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT. 

 

Dalam hal SPT tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud di atas, petugas 

penerima SPT mengembalikan amplop SPT beserta isinya dan menerbitkan 

Surat Pemberitahuan Status Penyampaian SPT yang menyatakan tanda bukti 

pengiriman surat tidak berlaku sebagai bukti penerimaan SPT. 

 

 Apabila di kemudian hari diketahui: 

a. SPT tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak; 

b. SPT disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata 

uang selain Rupiah, terhadap Wajib Pajak yang belum mendapatkan izin 

Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan 

menggunakan bahasa asing dan dengan mata uang selain Rupiah; 

c. SPT disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata 

uang Rupiah, terhadap Wajib Pajak yang telah mendapatkan izin Menteri 

Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan 

bahasa asing dan dengan mata uang selain Rupiah; 

d. SPT yang menyatakan Lebih Bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun 

sesudah berakhirnya bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak 

telah ditegur secara tertulis; 

e. SPT disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan, 

pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, atau menerbitkan surat 

ketetapan pajak; 

f. SPT Pembetulan yang menyatakan rugi disampaikan melewati jangka waktu 

2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan; atau 

g. pembetulan atas SPT Tahunan karena Wajib Pajak menerima surat ketetapan 

pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan 

Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau 

beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang 

berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan 

yang akan dibetulkan tersebut, tidak disampaikan dalam jangka waktu 3 

(tiga) bulan setelah menerima Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan 

Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan 

Peninjauan Kembali, 

KPP dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan. 
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Dalam hal Surat Permintaan Kelengkapan SPT telah dikirimkan sesuai dengan 

alamat Wajib Pajak pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak namun 

surat tersebut tidak sampai kepada Wajib Pajak dan diterima kembali oleh KPP, 

KPP menerbitkan Surat Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan dan 

mengumumkannya di TPT KPP. 

 

Dalam hal: 

a. Surat Pemberitahuan Status Penyampaian SPT; atau 

b. Surat Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan, 

telah dikirimkan sesuai dengan alamat Wajib Pajak pada sistem informasi 

Direktorat Jenderal Pajak namun surat tersebut tidak sampai kepada Wajib 

Pajak dan diterima kembali oleh KPP, KPP mengumumkan daftar surat dimaksud 

di TPT KPP. 

 

 SPT Lebih Bayar yang disampaikan oleh Wajib Pajak dianggap tidak terdapat 

kelebihan pembayaran pajak, dalam hal: 

a. Status Lebih Bayar dalam SPT tersebut disebabkan karena perbedaan 

pembulatan penghitungan pajak dalam sistem informasi Direktorat Jenderal 

Pajak; dan/atau 

b. SPT Lebih Bayar tersebut disampaikan oleh aparatur sipil negara, anggota 

Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, dan pejabat negara 

yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

1. menerima penghasilan hanya dari bendahara gaji instansi yang 

bersangkutan; dan 

2. kelebihan pembayaran pajak tersebut berasal dari perhitungan Pajak 

Penghasilan terutang menurut Wajib Pajak lebih kecil daripada Pajak 

Penghasilan Pasal 21 terutang berdasarkan bukti pemotongan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 (1721 A2). 

Atas SPT Lebih Bayar sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat diajukan 

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur 

dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 

 

 Dalam hal SPT yang disampaikan Wajib Pajak melalui: 

a. e-Filing; 

b. pos dengan bukti pengiriman surat; atau 

c. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, 

merupakan SPT dengan status Lebih Bayar dengan permohonan pengembalian 

kelebihan pembayaran pajak, jangka waktu penyelesaian permohonan 

pengembalian dihitung sejak tanggal SPT diterima lengkap. 

 

 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2019. 

 

 

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 

021-2938 0077.  

 

Prime Consult 

Multivision Tower, 3rd Floor 

Jl. Kuningan Mulia Lot 9B 

Jakarta 12980 

Phone  : + 62 21 2938 0077 

Fax  : + 62 21 2938 0078 

Email  :  contact@primeconsult.co.id 
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