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SURAT PEMBERITAHUAN 2006/2

Formulir Informasi Pajak Pemotongan Upah Tahunan
Jatuh Tempo Pengajuan
Pendahuluan
Surat pemberitahun ini disampaikan oleh Komisaris Dinas Pendapatan Timor Leste (DPTL) sesuai dengan
Pasal 68 Regulasi UNTAET 2000/18 (perubahan).
Pasal 31.4 Regulasi UNTAET 2000/18 (seperti perubahan) meminta semua orang (majikan) yang telah
memotong pajak pendapatan upah sesuai dengan Pasal 30 Regulasi tersebut untuk menyampaikan kepada
Dinas Pendapatan Timor Leste dalam bentuk sebuah formulir informasi pajak pendapatan upah yang telah
diisi menjelang hari terakhir bulan Februari mengikuti akhir tahun pajak yang berhubungan.
Dalam kepentingan efisiensi administrasi perpajakan dan untuk meringangkan beban wajib pajak untuk
memenuhi permintaan undang-undang perpajakan, Surat pemberitahuan ini disampaikan bahwa tanggal jatuh
tempo untuk pengajuan formulir informasi pajak pemotongan pendaptan upah tahunan 2005 dan setiap
pembayaran yang menyangkut dengan hutang pajak pendaptan upah, telah diperpanjang hingga tanggal 15
Maret 2006. Tanggal jatuh tempo untuk pengajuan formulir informasi pajak pemotongan pendapatan upah
sekarang ini sama dengan tanggal jatuh tempo pengajuan Formulir Pajak Pendapatan Tahunan (SPT) 2005.

Pemberitahuan:
Tanggal jatuh tempo untuk Formulir Informasi Pajak Pendapatan Upah Tahunan 2005 untuk semua oraqng
yang telah diminta untuk mengajukan formulir ini sesuai dengan Pasal 31.4 Regulasi UNTAET 2000/18
(perubahan) diperpanjang hingga tanggal 15 Maret 2006. Orang yang memeliki hutang pajak pendapatan
upah, dapat melakukan pembayaran dan menyampaiakan formulir pembayaran ke Bank Nacional
Ultramarino (BNU) di Dili. Orang yang tidak memeliki hutang pajak pendapatan upah, dapat menyampaikan
formulir informasi mereka secara langsung ke kantor DPTL di Dili yang beralamat di Gedung Kehakiman di
sudut jl Jacinto Candido (Bagian Barat Liceu), Baucau (jl. Vilanova) dan Maliana (jl. Holsa).
Bagi wajib Pajak yang bertempat tinggal diluar Dili dapat menyampaikan formulir pajak pendapatan upah
mereka ke - Baucau - Menunjukan formulir dan pembayaran ke BNU cabang Baucau.
- Maliana –Menunjukan formulir dan pembayaran ke Pegawai Keaungan Distrik Pemerintah Timor Leste
setempat.
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