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PENDAFTARAN WAJIB PAJAK  

  

Peta Situs  
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MENU-MENU WAJIB PAJAK  

  

  

  

Beranda  

Dalam menu ini akan tampil halaman awal seperti pada waktu pertama kali membuka 

website https://pendapatan.karanganyarkab.go.id/pajak  

  

 

 

Untuk pendaftaran baru ada 2 bagian yaitu : 

Daftar baru Punya NPWPD :  
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Daftar baru Belum Punya NPWP:  

   

  

   

Setelah data terverifikasi maka aktifasi akan dikirim lewat email anda. Silahkan cek 

berkalaemail anda. Jika tida ada maka coba cek di email spam anda.  

  

  

-Badan Usaha  

Untuk badan usaha yang belum memunyai hak akses dapat melalui menu tab  

“Badan Usaha”. Seperti halnya menu “Perorangan” semua fild yang ada harus diisi.  

  

 

Isi dan  

pilih  

sesuai  

dengan  

alamat  

yang ada   

- Perorangan   
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Setelah data terverifikasi maka aktifasi akan dikirim lewat email anda. Silahkan cek berkala 

email anda. Jika tida ada maka coba cek di email spam anda  

  

  

  

Login  

  

Setelah proses pendaftaran selesai maka anda dapat masuk melaui tombol “Login  

  

 

  

Isikan NPWPD dan Password klik Login  

  

 

  

Maka anda akan dibawa kehalaman Wajib Pajak / PPAT / Notaris sesuai pendaftaran 

yang dilakukan.  

  

  

Login kedalam sistem dengan memasukkan username dan password anda  

  
  
Apabila anda sudah benar maka akan dibawa kehalaman berikut (tampilan dapat berbeda 

tergantung jenis akun yang digunakan)  
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Dengan daftar menu sebagai berikut ini (Menu dapat berbeda tergantung jenis akun yang 

digunakan)  

  

1. View Data  

2. Entri SPTPD  

a. SPTPD Pajak Hotel  

b. SPTPD Pajak Restoran  

c. SPTPD Pajak Hiburan  

d. SPTPD Pajak Reklame  

i. Reklame Board / Papan / Baliho ii. 

Reklame Non Board  

e. SPTPD Pajak Minerba  

f. SPTPD Pajak Parkir  

g. SPTPD Pajak Air Tanah  

h. SPTPD Pajak Sarang Burung Walet  

i. SPTPD Retribusi  

3. Ubah Password  

4. Logout Public  
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1. View Data  

 

Menampilkan semua data yang pernah dimasukkan kedalam sistem  

  
2. Entri SPTPD a. SPTPD Pajak Hotel  
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Untuk melakukan pendataan pajak hotel maka kolom kolom yang ada pad form diatas harus 

terisi sesuai dengan yang ada  

i.  Masukkan Masa Pajak dan Tahun Pajak (Masa pajak adalah tanggal lapor 

pajak) ii.  Masukkan nomor NPWPD anda  

iii. Pilih Golongan Hotel yang ada. Pilih Golongan Hoteltidak akan muncul jika tahun 

pajak tidak terisi.  

iv. Masukkan Jenis kamar yang tersedia kedalam tabel. “Tambah “ untuk 

menambah jenis kamar, “Hapus” untuk menghapus data kamar yang ada 

dengan memilih data kamar terlebih dahulu, “Simpan” untuk menyimpan data 

yang dimasukka, dan “Batal” untuk membatalkan proses  

v. Masukkan tanggal awal masa pajak dan tanggal ahkir masa pajak vi. Masukkan 

omset pajak anda  

vii. Untuk tarif pajak dan pajak terhutang akan terisi dengan sedirinya berdasarkan 

omset dan golongan hotel yang dipilih. viii. Apabila terdapat lampiran dokumen 

yang ada maka dapat disertakan pada kolom Upload Dokumen dengan format 

PDF.  

Daftar Pajak Hotel yang sudah tersimpan dapat dilihat pada tabel yang ada di bawah form 

isian.  
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b. SPTPD Pajak Restoran  

  
Untuk melakukan pendataan Pajak Restoran maka harus mengisi semua kolom yang ada.  

i.  Masukkan Masa Pajak dan Tahun Pajak (Masa pajak adalah tanggal lapor 

pajak) ii.  Masukkan nomor NPWPD anda  

iii. Pilih Golongan Restoran yang ada. Pilih Golongan Restoran tidak akan muncul 

jika tahun pajak tidak terisi.  

iv. Masukkan jumlah meja dan kursi serta rata rata jumlah pengunjung yang 

kedalam tabel. “Tambah “ untuk menambah data, “Hapus” untuk menghapus 

data yang ada dengan memilih data terlebih dahulu, “Simpan” untuk menyimpan 

data yang dimasukkan, dan “Batal” untuk membatalkan proses  

v. Pilih lah anda menggunakan kas register atau tidak vi. Pilih lah anda 

menggunakan pembukuanatau tidak  

vii. Masukkan tanggal awal masa pajak dan tanggal ahkir masa pajak viii. 

Masukkan omset pajak anda  
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ix. Untuk tarif pajak dan pajak terhutang akan terisi dengan sedirinya berdasarkan 

omset dan golongan hotel yang dipilih.  

x. Apabila terdapat lampiran dokumen yang ada maka dapat disertakan pada kolom 

Upload Dokumen dengan format PDF.  

Daftar Pajak Hotel yang sudah tersimpan dapat dilihat pada tabel yang ada di bawah form 

isian.  

  

c. SPTPD Pajak Hiburan  

 

  

Untuk melakukan pendataan Pajak Hiburan maka harus mengisi semua kolom yang ada. 

i.  Masukkan Masa Pajak dan Tahun Pajak (Masa pajak adalah tanggal lapor 

pajak) ii.  Masukkan nomor NPWPD anda  

iii. Pilih Golongan Hiburan yang ada. Pilih Golongan Hiburan tidak akan muncul jika 

tahun pajak tidak terisi.  
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iv. Masukkan jenis jenis tarif yang ada kedalam tabel. “Tambah “ untuk menambah 

data, “Hapus” untuk menghapus data yang ada dengan memilih data terlebih 

dahulu, “Simpan” untuk menyimpan data yang dimasukkan, dan “Batal” untuk 

membatalkan proses  

v. Masukkan jumlah pertunjukan rata rata pada hari biasa vi. Masukkan jumlah 

pengunjung rata rata pada hari biasa vii. Masukkan jumlah pengunjung rata rata 

pada hari libur  

viii. Pilihlah anda menyediakan karcis gratis untuk orang orang tertentu atau tidak 

ix. Pilihlah anda melakukan penjualan tiket atau dengan mesin tiket x.  Pilihlah 

anda menggunakan kas register atau tidak xi. Pilihlah anda menggunakan 

pembukuan atau tidak  

xii. Masukkan tanggal awal masa pajak dan tanggal ahkir masa pajak xiii. 

Masukkan omset pajak anda  

xiv. Untuk tarif pajak dan pajak terhutang akan terisi dengan sedirinya berdasarkan 

omset dan golongan hotel yang dipilih. xv. Apabila terdapat lampiran dokumen 

yang ada maka dapat disertakan pada kolom Upload Dokumen dengan format 

PDF.  

Daftar Pajak hiburan yang sudah tersimpan dapat dilihat pada tabel yang ada di bawah 

form isian.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 BKD KARANGANYAR  | 12 |  

d. SPTPD Pajak Reklame i. Reklame Board / Papan / Baliho  

  

Untuk melakukan pendataan Pajak Rekalme Board/Papan/Baliho maka harus 

mengisi semua isian form yang ada  

1. Masukkan Masa Pajak dan Tahun Pajak (Masa pajak adalah tanggal lapor 

pajak)  

2. Masukkan nomor NPWPD anda  

3. Pilih Jenis Reklame yang ada. Pilih Jenis Reklame tidak akan muncul jika tahun 

pajak tidak terisi.  

4. Pilih jenis kelas jalan  
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5. Pilih sudut pandang  

6. Masukkan judul rekalme anda  

7. Masukkan lokasi reklame anda  

8. Pilih kabupaten, kecamatan dan kelurahan tempat rekalme anda dipasang  

9. Klik lokasi reklame pada peta yang ada.  

10. Masukkan ukuran reklame anda panjang, lebar dan tinggi dalam satuan meter  

11. Masukkan jumlah reklame yang dipasang  

12. Masukkan tanggal awal dan tanggal akhir periode pemasangan  

13. Pilih termin bayar  

14. Klik tambah data reklame  

15. Jika anda ingin menambahkan data reklame lagi maka anda dapat mengulangi 

lagkah langkah diatas lagi.  

16. Data reklame yang sudah tersimpan maka akan terlihat di tabel “Daftar Reklame”  

17. Apabila terdapat lampiran dokumen yang ada maka dapat disertakan pada 

kolom Upload Dokumen dengan format PDF.  

18. Klik Simpan di bawah tabel Dafar Reklame untuk mengimpan data  

Untuk daftar SPTPD yagn sudah tersimpan maka akan tampil di tabel Daftar SPTPD 

Pajak Reklame Baliho  
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ii. Reklame Non Board  

  
  

  

Untuk melakukan pendataan Pajak Rekalme Non Board maka harus mengisi semua 

isian form yang ada  

1. Masukkan Masa Pajak dan Tahun Pajak (Masa pajak adalah tanggal lapor 

pajak)  

2. Masukkan nomor NPWPD anda  

3. Pilih Jenis Reklame yang ada. Pilih Jenis Reklame tidak akan muncul jika tahun 

pajak tidak terisi.  

4. Masukkan judul rekalme anda  

5. Masukkan lokasi reklame anda  

6. Pilih kabupaten, kecamatan dan kelurahan tempat rekalme anda dipasang  

7. Masukkan ukuran panjang reklame dalam satuan meter  

8. Masukkan jumlah reklame yang dipasang  

9. Masukkan tanggal awal dan tanggal akhir periode pemasangan  

10. Pilih termin bayar  
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11. Klik tambah data reklame  

12. Jika anda ingin menambahkan data reklame lagi maka anda dapat mengulangi 

lagkah langkah diatas lagi.  

13. Data reklame yang sudah tersimpan maka akan terlihat di tabel “Daftar Reklame”  

14. Apabila terdapat lampiran dokumen yang ada maka dapat disertakan pada 

kolom Upload Dokumen dengan format PDF.  

15. Klik Simpan di bawah tabel Dafar Reklame untuk mengimpan data  

  

  

Untuk daftar SPTPD yagn sudah tersimpan maka akan tampil di tabel Daftar SPTPD 

Pajak Reklame Baliho  

 

  

  

e. SPTPD Pajak Minerba  

  

 

  

  

Untuk melakukan pendataan Pajak Minerba maka harus mengisi semua kolom yang ada.  

i.  Masukkan Masa Pajak dan Tahun Pajak (Masa pajak adalah tanggal lapor 

pajak) ii.  Masukkan nomor NPWPD anda  

iii. Masukkan tanggal awal masa pajak dan tanggal ahkir masa pajak  
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iv. Masukkan Data Objek Pajak yang ada kedalam tabel. “Tambah “ untuk menambah  

data, “Hapus” untuk menghapus data yang ada dengan memilih data terlebih 

dahulu, “Simpan” untuk menyimpan data yang dimasukkan, dan  

“Batal” untuk membatalkan proses  

v. Apabila terdapat lampiran dokumen yang ada maka dapat disertakan pada kolom 

Upload Dokumen dengan format PDF.  

vi. Klik Simpan untuk menyimpan atau Batal untuk membatalkan proses  

Daftar Pajak Minerba yang sudah tersimpan dapat dilihat pada tabel yang ada di bawah 

form isian.  

 

  

  
f. SPTPD Pajak Parkir  
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Untuk melakukan pendataan Pajak Parkir maka harus mengisi semua kolom yang ada.  

i.  Masukkan Masa Pajak dan Tahun Pajak (Masa pajak adalah tanggal lapor 

pajak) ii.  Masukkan nomor NPWPD anda  

iii. Pilih Jenis Parkir yang ada. Pilih Jenis Parkir tidak akan muncul jika tahun pajak 

tidak terisi.  

iv. Masukkan nominal per lembar parkir sesuai dengan jumlah roda dan atau tuliskan 

jenis parkir lainnya  

v. Masukkan julah kendaraan perhari (hari biasa) sesuai dengan jumlah roda vi. 

Masukkan julah kendaraan perhari (hari libur/minggu) sesuai dengan jumlah roda 

vii. Masukkan lokasi parkir viii. Masukkan jumlah lahan/ ruangan  

ix. Pilihlah anda menyediakan karcis gratis untuk orang orang tertentu 

atau tidak  

x. Pilihlah anda melakukan penjualan karcis atau dengan mesin tiket 

xi. Pilihlah anda menggunakan pembukuan atau tidak  

xii. Masukkan tanggal awal masa pajak dan tanggal ahkir masa pajak xiii. 

Masukkan omset pajak anda  

xiv. Untuk tarif pajak dan pajak terhutang akan terisi dengan sedirinya berdasarkan 

omset dan golongan hotel yang dipilih. xv. Apabila terdapat lampiran dokumen 
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yang ada maka dapat disertakan pada kolom Upload Dokumen dengan format 

PDF.  

Daftar Pajak Parkir yang sudah tersimpan dapat dilihat pada tabel yang ada di bawah 

form isian.  

 

  

  
g. SPTPD Pajak Air Tanah  

  

   

Untuk melakukan pendataan Pajak Air Tanah maka harus mengisi semua kolom yang ada.  

i.  Masukkan Masa Pajak dan Tahun Pajak (Masa pajak adalah tanggal lapor 

pajak) ii.  Masukkan nomor NPWPD anda  

iii. Pilih Jenis Sumber Air yang ada. Pilih Jenis Sumber Air tidak akan muncul jika 

tahun pajak tidak terisi.  
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iv. Masukkan lokasi pengambilan air  

v. Masukkan Volume air yang diambil per meter kubik  

vi. Pilih kualitas air yang ada  

vii. Masukkan luas areal tempat pemakaian air viii. Pilih kmusim pengambilanj air yang 

ada  

ix. Masukkan tanggal awal masa pajak dan tanggal ahkir masa pajak  

x. Untuk volume air, tarif pajak dan pajak terhutang akan terisi dengan sedirinya.  

xi. Apabila terdapat lampiran dokumen yang ada maka dapat disertakan pada kolom 

Upload Dokumen dengan format PDF.  

Daftar Pajak Air Tanah yang sudah tersimpan dapat dilihat pada tabel yang ada di 

bawah form isian.  

 

  

  
h. SPTPD Retribusi  

  

 

  

  
Untuk melakukan pendataan Retribusi maka harus mengisi semua kolom yang ada.  

i.  Masukkan Masa Pajak dan Tahun Pajak (Masa pajak adalah tanggal lapor 

pajak) ii. Masukkan nomor NPWPD anda  
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iii. Pilih Jenis Retribusi  

iv. Apabila terdapat lampiran dokumen yang ada maka dapat disertakan pada kolom 

Upload Dokumen dengan format PDF.  

v. Klik Simpan untuk menyimpan atau Batal untuk membatalkan proses  

Daftar Pajak Minerba yang sudah tersimpan dapat dilihat pada tabel yang ada di bawah 

form isian.  

  
  

  
3. Ubah Password  

  

 

Menu ini digunakan untuk mengubah password anda.  

a. Masukkan passsword anda sekarang  

b. Masukkan password baru anda  

c. Masukkan kembali password anda untuk konfirmasi  

  

  

4. Logout Public  

Menu ini digunakan untuk keluar dari sistem dan menuju halama publik dari e-Pajak Online.  


