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Namun, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, Direktur Jenderal Pajak dapat 

mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Wajib Pajak. 

Ayat (3)  

Ayat ini mengatur tentang batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan yang 

dianggap cukup memadai bagi Wajib Pajak untuk mempersiapkan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan pembayaran pajak dan penyelesaian pembukuannya. 

 Ayat (3a) 

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, antara lain Wajib Pajak usaha kecil, dapat: 

a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk 

beberapa Masa Pajak sekaligus dengan syarat pembayaran seluruh pajak yang 

wajib dilunasi menurut Surat Pemberitahuan Masa tersebut dilakukan sekaligus 

paling lama dalam Masa Pajak yang terakhir; dan/atau 

b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selain yang disebut pada huruf a untuk 

beberapa Masa Pajak sekaligus dengan syarat pembayaran untuk masing-masing 

Masa Pajak dilakukan sesuai batas waktu untuk Masa Pajak yang bersangkutan. 

Ayat (3b) 

Cukup jelas. 

Ayat (3c) 

Cukup jelas.  

Ayat (4) 

Apabila Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan ternyata tidak dapat 

menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pada 

ayat (3) huruf b, atau huruf c karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah 

teknis penyusunan laporan keuangan, atau sebab lainnya sehingga sulit untuk 

memenuhi batas waktu penyelesaian dan memerlukan kelonggaran dari batas waktu 

yang telah ditentukan, Wajib Pajak dapat memperpanjang penyampaian Surat 

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dengan cara menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain misalnya dengan Pemberitahuan 

secara elektronik kepada Direktur Jenderal Pajak. 

 

Ayat (5) 

Untuk mencegah usaha penghindaran dan/atau perpanjangan waktu pembayaran 

pajak yang terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang harus dibayar sebelum batas 

waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, perlu ditetapkan persyaratan yang 

berakibat pengenaan sanksi administrasi berupa bunga bagi Wajib Pajak yang ingin 

memperpanjang waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Penghasilan.  

Persyaratan tersebut berupa keharusan menyampaikan pemberitahuan sementara 

dengan menyebutkan besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan penghitungan 


