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TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN
ATAS SURAT KETERANGAN
PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH

Program Pengungkapan Sukarela secara resmi
telah berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 lalu.
Sesuai dengan ketentuan pemerintah, Wajib
Pajak melalui program tersebut diberikan
kesempatan untuk mengungkapkan kewajiban
perpajakan yang belum dipenuhi secara
sukarela dengan membayar Pajak penghasilan
final yang terutang dan sekaligus
menyampaikan Surat Pemberitahuan
Pengungkapan Harta (SPPH)
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Program Pengungkapan Sukarela secara resmi
telah berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 lalu.
Sesuai dengan ketentuan pemerintah, Wajib Pajak
melalui program tersebut diberikan kesempatan
untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang
belum dipenuhi secara sukarela dengan membayar
Pajak penghasilan final yang terutang dan
sekaligus menyampaikan Surat Pemberitahuan
Pengungkapan Harta (SPPH). Atas penyampaian
SPPH, maka diterbitkan Surat Keterangan
Pengungkapan Harta Bersih.

Jenis kesalahan:
Kesalahan ini seperti kesalahan penulisan identitas
dan atau
Kesalahan penulisan elemen-elemen data pada
Surat Keterangan
Jika ditemukan kesalahan penulisan:
DJP akan menerbitkan lembar penelitian dan surat
pembetulan

B. Kesalahan perhitungan

Menyampaikan Surat
Pemberitahuan
Pengungkapan Harta
(SPPH)

Jenis kesalahan:
Kesalahan yang menyebabkan kelebihan atau
kekurangan bayar
Kesalahan perhitungan, namun tidak menyebabkan
kelebihan atau kekurangan bayar

Wajib Pajak
Diterbitkan Surat
Keterangan Harta
Bersih

Apabila harta bersih yang diungkapan WP pada
SPPH belum sesuai dengan keadaan sebenarnya,
maka atas SK Pengungkapan Harta Bersih
tersebut dapat dilakukan pembetulan atau
pembatalan.
Melakukan
check data WP
pada

1. Pembetulan atas Surat Keterangan
A. Kesalahan non-hitungan/penulisan

Jika ada
kesalahan

Sistem informasi
DJP

Pembetulan atas
SK
Pembatalan atas
SK

Secara ringkas akan dibahas bagaimana kriteria,
ketentuan, dan apa yang dilakukan jika terjadi
pembetulan atau pembatalan:

Jika ditemukan kesalahan perhitungan:
Ada kelebihan/kekurangan bayar: DJP menerbitkan
surat klarifikasi
Tidak Ada kelebihan/kekurangan bayar: DJP
menerbitkan lembar penelitian dan surat
pembetulan
Berdasarkan kesalahan tersebut jika WP mendapatkan
Surat Klarifikasi, maka WP wajib memberikan
tanggapan maksimal 14 hari sejak surat diterbitkan
Tanggapan yang diberikan antara lain:
Bukti harta yang diungkapkan dalam SPPH
merupakan harta yang sebenarnya dan/atau
Membayar PPh final yang kurang bayar sesuai
dengan surat klarifikasi
Jika WP tidak memberikan tanggapan, maka akan
diterbitkan lembar penelitian dan surat pembetulan
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Secara ringkas kesalahan pembetulan dapat dilihat pada
tabel di bawah ini:

Jenis kesalahan

Jika ditemukan kesalahan

WP memberikan tanggapan

Kesalahan penulisan
Identitas
Penulisan elemen-elemen
data pada Surat
Keterangan

Diterbitkan lembar penelitian
dan surat pembetulan

Kesalahan perhitungan
Menyebabkan kelebihan
atau kekurangan
kekurangan bayar

Diterbitkan surat klarifikasi

Tidak menyebabkan
kelebihan atau kekurangan
bayar

Diterbitkan lembar penelitian
dan surat pembetulan

2. Pembatalan atas Surat Keterangan
Wajib Pajak yang mendapatkan surat pembatalan
antara lain karena:
Harta bersih tidak sesuai dengan keadaan
sebenarnya
Harta bersih yang dilaporkan: tidak memenuhi
ketentuan periode perolehan harta sesuai
ketentuan PPS Kebijakan I (sejak 1 Januari
1985 sampai dengan Desember 2015) atau
PPD kebijakan II (sejak tanggal 1 Januari 2016
- 31 Desember 2020)
Harta bersih yang dilaporkan:
Tidak dimiliki pada tanggal 31 Desember
2020
Sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak
penghasilan orang pribadi tahun pajak 2020

Memberikan tanggapan
maksimal 14 hari sejak surat
diterbitkan

Sedang
dilakukan
pemeriksaan,
bukti
permulaan, penyidikan, dalam proses peradilan
atau menjalani tindak pidana perpajakan tahun
pajak 2016, 2017, 2018, 2019, dan/atau 2020
Tidak sengaja melakukan pencabutan SPPH
sehingga diterbitkan surat keterangan sesuai
dengan
pasal
12
ayat
(5)
PMK196/PMK.03/2021
Tidak memenuhi persyaratan antara lain:
Tidak ada NPWP
Tidak bayar PPh Final
Tidak menyampaikan SPT Tahunan Pajak
Penghasilan OP Tahun 2020
SPPH tidak lengkap (untuk kebijakan 2 :
tidak mencentang pernyataan mencabut
restitusi/upaya hukum banding, gugatan,
banding, keberatan dan PK bukti bayar,
daftar rincian harta bersih, dst)

Tentang Petunjuk Teknis Pembetulan Atau Pembatalan Atas SKPHB| 02

