TATA CARA PEMBUATAN NPWP SECARA ONLINE DI WEB SITE DIRJEN PAJAK
Apa saja yang harus Kamu siapkan sebelum memulai pendaftaran NPWP secara online ?
1) KTP/eKTP. Karena ini bersifat online Kamu harus scan KTP/eKTP kamu terlebih dahulu.
2) E-mail. Apabila Kamu belum memiliki alamat email, silahkan daftar terlebih dahulu
disarankan untuk menggunakan email gmail.com atau yahoo.com.

Langkah – langkah pembuatan NPWP online, silahkan ikuti petunjuk berikut :
1. Buka alamat https://ereg.pajak.go.id/login dan lakukan registrasi

2. Masukan alamat email Kamu dan masukan captcha sesuai dengan gambar di samping nya. Lalu
klik daftar

3. Setelah itu Kamu akan mendapat notifikasi bahwa pendaftaran tahap 1 telah selesai. Silahkan
cek email yang Kamu daftarkan tadi.

4. Di inbox email Kamu akan mendapatkan email dari eregistration@pajak.go.id dan bisa langsung
Kamu klik link yang di kirimkan nya.

5. Isikan form pendaftaran akun langkah 2, setelah itu klik daftar.

6. Setelah itu Kamu akan mendapat notifikasi bahwa pendaftaran tahap 2 telah selesai. Silahkan
cek email yang Kamu daftarkan tadi.

7. Di inbox email Kamu akan mendapatkan email dari eregistration@pajak.go.id dan bisa langsung
Kamu klik link yang di kirimkan nya, lalu silahkan login kembali.

8. Silahkan login kembali dengan alamat email dan password yang terdaftar.

9. Step
(1) Kategori wajib Pajak pilih “Orang Pribadi”
(2) Status Pusat - Cabang ceklist “Pusat”
(3) Klik Next

(1)
(2)
(3)
10. Step
Isikan identitas Kamu di halaman tersebut, tanda (*) Wajib di isi. Lalu klik Next

11. Step
“Sumber penghasilan utama” pilih pada “Pegawai swasta”, lalu Next.

12. Step
Isikan sesuai dengan KTP Kamu. Lalu klik Next.

13. Step
Cek list pada “Sama dengan alamat tempat tinggal” dan isikan nomer telepon, lalu Next

14. Step
Karena Kamu adalah Pegawai maka pada bagian ini Kamu silahkan langsung klik Next

15. Step
Masukan Jumlah tanggungan Kamu, apabila belum berkeluarga silahkan isikan “0”.
Kisaran penghasilan perbulan wajib Kami isi. Lalu Next

16. Step
(1). Persyaratan bisa di pilih “unggah file”
(2). Copy KTP / eKTP -> Upload KTP yang telah Kamu scan.

(1)
(2)

17. Step
Silahkan Cek list kedua Pilihan “Benar” “Lengkap”. Klik Simpan

18. Klik pada tombol “Minta Token”

19. Masukan Captcha yang di minta, lalu klik Submit

20. Silahkan cek email Kamu, akan ada email baru dari eregistration@pajak.go.id yang berisikan
informasi Token untuk memperoleh nomor NPWP, silahkan di copy saja Token nya.

21. Buka kembali tab internet Kamu di website dirjen Pajak. Disana silahkan klik “Kirim
Permohonan”

22. Cek list kedua cekbox dan masukan nomer Token nya, Lalu klik Kirim

23. Sukses, silahkan tunggu konfirmasi via email Kamu.

Proses pendaftaran NPWP Kamu secara online telah selesai.

PENUTUP
Sebagai informasi, proses pendaftaran online ini memakan waktu 14 hari. Bisa saja permohonan
kamu langsung diproses, namun bisa juga permohonan Kamu harus antri dengan permohonan
online yang lain. Jika dalam jangka waktu 14 hari Kamu tidak mendapat notifikasi nomor NPWP
di e-mail, maka permohonan Kamu dianggap tidak memenuhi syarat atau ditolak.
Untuk kartu NPWP dan SKT (surat keterangan terdaftar) akan dikirim sesuai dengan alamat
tempat Kamu tinggal.

TIPS :


Agar NPWP pendaftaran online lebih cepat di approve yaitu dengan menelepon kantor
pajak yang bersangkutan sesuai dengan domisili KTP Kamu.



Biasa nya jam sibuk line telepon kantor Pajak adalah di atas jam 10.00, silahkan Kamu
telepon pagi sekitar jam 08.00.

