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sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi 

persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor 

Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak. ***) 

(5). Dihapus. ******) 

(6). Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak 

apabila: ***) 

a. diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak 
dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan 
subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan;  

b. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha; 
c. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; 

atau 
d. dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok 

Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif 
dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 

(7). Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan 

keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam jangka 

waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk 

Wajib Pajak badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. ***) 

(8). Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat 

melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. ***) 

(9). Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan 

keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam 

jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. ***) 

(10). Dalam rangka penggunaan nomor induk kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib 

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dalam negeri memberikan data kependudukan dan data balikan 

dari pengguna kepada Menteri Keuangan untuk diintegrasikan dengan basis data 

perpajakan. ******) 

 

Penjelasan Pasal 2  

Ayat (1)  

Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem self 

assessment,wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk 


