
 
 
 

 

Nomor: SP-08/2020 

MENTERI KEUANGAN IMBAU MASYARAKAT LAPOR SPT SEBELUM 31 MARET 

Jakarta, 10 Maret 2020 – Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, bersama jajaran pimpinan 

Kementerian Keuangan hari ini melaksanakan kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) 

tahunan pajak penghasilan orang pribadi. Pada kegiatan yang digelar di Kantor Pusat Direktorat 

Jenderal Pajak ini Menteri Keuangan mengimbau agar masyarakat/wajib pajak segera melaporkan 

SPT sebelum batas akhir penyampaian yaitu 31 Maret 2020. 

Sama seperti mayoritas wajib pajak, Menteri Keuangan dan jajaran juga menyampaikan SPT 

melalui saluran elektronik yaitu e-filing. Berdasarkan data DJP hingga 9 Maret 2020 jumlah SPT 

yang masuk adalah sekitar 6 juta, di mana hampir 96 persen disampaikan melalui saluran elektronik.  

Sesuai ketentuan yang berlaku, wajib pajak yang pada tahun sebelumnya telah menyampaikan 

SPT secara elektronik wajib kembali menggunakan saluran elektronik untuk menyampaikan SPT 

pada tahun ini. Sejak awal tahun ini login ke layanan elektronik DJP dapat dilakukan melalui 

www.pajak.go.id dengan memilih menu Login di pojok kanan laman tersebut.  

Wajib pajak yang mengalami kendala login dapat menghubungi Kring Pajak pada telepon 1500200 

atau Twitter @kring_pajak. Wajib pajak yang lupa password dapat melakukan reset password 

dengan memberikan data NPWP, EFIN, dan email.  

Apabila wajib pajak juga lupa EFIN maka nomor EFIN dapat diminta melalui Kring Pajak dengan 

terlebih dahulu melakukan konfirmasi data termasuk nama dan NPWP serta alamat, nomor telepon, 

dan email terdaftar saat registrasi EFIN. Apabila data yang disampaikan cocok dengan data yang 

ada pada sistem DJP maka wajib pajak akan menerima email dari informasi@pajak.go.id yang 

berisi informasi EFIN dalam file dengan format PDF yang terproteksi dengan kata sandi yang 

tercantum dalam email yang sama. 

Pemberian informasi melalui Twitter, live chat, dan telepon hanya dapat dilayani selama waktu 

operasional Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP yaitu setiap hari kerja (Senin – Jumat) 

jam 08.00 – 16.00. 

#PajakKitaUntukKita 
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