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ISAK 30 : PUNGUTAN 

 ISAK 30 adalah interpretasi atas PSAK 57: Provisi, 

Liabilitas, Kontinjensi dan Aset Kontinjensi 

 Mengatur akuntansi liabilitas atas pembayaran 

pungutan kepada Pemerintah, selain daripada 

pajak penghasilan dalam laporan keuangan 

entitas. 

 



ISAK 30 PUNGUTAN 

 pungutan adalah arus keluar sumber daya yang 
mengandung manfaat ekonomik yang dikenakan 
oleh pemerintah kepada entitas sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan (yaitu hukum 
dan/atau regulasi), selain:  

 arus keluar sumber daya yang berada dalam ruang 
lingkup Pernyataan lain (seperti pajak penghasilan yang 
berada dalam ruang lingkup PSAK 46: Pajak 
Penghasilan); 

 denda atau penalti lain yang dikenakan atas 
pelanggaran peraturan perundang-undangan. 



 Peristiwa yang mengikat yang menimbulkan kewajiban 
untuk membayar pungutan adalah aktivitas yang 
memicu pembayaran pungutan 

 Sebagai contoh, jika aktivitas yang memicu 
pembayaran pungutan adalah penghasilan 
pendapatan (generation of revenue) pada periode 
berjalan dan perhitungan pungutan tersebut 
berdasarkan pada pendapatan yang dihasilkan pada 
periode sebelumnya, maka peristiwa yang mengikat 
untuk pungutan tersebut adalah penghasilan 
pendapatan pada periode berjalan. 



 Entitas tidak memiliki kewajiban konstruktif untuk 

membayar pungutan yang akan dipicu dengan 

beroperasi di periode masa depan sebagai akibat 

entitas dipaksa secara ekonomik (economically 

compelled) untuk terus beroperasi dalam periode 

masa depan tersebut. 



Contoh 1 

 Entitas A memiliki periode pelaporan tahunan yang 

berakhir pada tanggal 31 Desember. Sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan, pungutan 

dipicu secara progresif ketika entitas menghasilkan 

pendapatan pada tahun 20X1. 

  Jumlah pungutan dihitung dengan mengacu pada 

pendapatan yang dihasilkan oleh entitas pada 

tahun 20X1. 



 Dalam contoh ini, liabilitas diakui secara progresif 
selama tahun 20X1 ketika Entitas A menghasilkan 
pendapatan, karena peristiwa yang mengikat 
(obligating event), adalah penghasilan pendapatan 
(generation of revenue) selama tahun 20X1.  

 Pada titik kapan pun pada tahun 20X1, Entitas A 
memiliki kewajiban kini untuk membayar pungutan atas 
pendapatan yang dihasilkan hingga tanggal tersebut.  

 Entitas A tidak memiliki kewajiban kini untuk membayar 
pungutan yang timbul dari penghasilan pendapatan di 
masa depan. 



 Dalam laporan keuangan interim (jika ada), 

liabilitas diakui secara progresif ketika Entitas A 

menghasilkan pendapatan.  

 Entitas A memiliki kewajiban kini untuk membayar 

pungutan atas pendapatan yang dihasilkan sejak 1 

Januari 20X1 hingga akhir periode interim. 



Contoh 2 

 Entitas B memiliki periode pelaporan tahunan yang 

berakhir pada tanggal 31 Desember. Sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan, pungutan dipicu 

secara penuh segera ketika entitas menghasilkan 

pendapatan pada tahun 20X1.  

 Jumlah pungutan dihitung dengan mengacu pada 

pendapatan yang dihasilkan oleh entitas pada tahun 

20X0. Entitas B menghasilkan pendapatan pada tahun 

20X0 dan pada tahun 20X1 mulai menghasilkan 

pendapatan pada tanggal 3 Januari 20X1. 



 liabilitas diakui secara penuh pada tanggal 3 Januari 20X1 karena 
peristiwa yang mengikat, sebagaimana diidentifikasi oleh peraturan 
perundang-undangan, adalah penghasilan pendapatan pertama 
pada tahun 20X1. 

 Penghasilan pendapatan pada tahun 20X0 dibutuhkan, namun tidak 
mencukupi, untuk menimbulkan kewajiban kini untuk membayar 
pungutan. Sebelum tanggal 3 Januari 20X1, Entitas B tidak memiliki 
kewajiban kini untuk membayar pungutan. 

 Penghasilan pendapatan pada tahun 20X0 bukan merupakan 
aktivitas yang memicu pembayaran pungutan dan pengakuan 
liabilitas.  

 Jumlah pendapatan yang dihasilkan pada tahun 20X0 hanya 
berdampak pada pengukuran liabilitas. 



Contoh 3 

 Entitas D memiliki periode pelaporan tahunan yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember. Sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan, pungutan dipicu jika entitas 
menghasilkan pendapatan di atas Rp50 juta pada tahun 
20X1.  

 Jumlah pungutan dihitung dengan mengacu pada 
pendapatan yang dihasilkan di atas Rp50 juta tersebut, 
dengan tarif pungutan sebesar 0 persen untuk Rp50 juta 
pertama dari pendapatan yang dihasilkan (di bawah 
ambang batas) dan sebesar 2 persen dari pendapatan di 
atas Rp50 juta.  

 Pendapatan Entitas D mencapai ambang batas pendapatan 
Rp50 juta pada tanggal 17 Juli 20X1. 



 Dalam contoh ini, liabilitas diakui antara tanggal 
17 Juli 20X1 dan 31 Desember 20X1 ketika Entitas 
D menghasilkan pendapatan di atas ambang batas 
karena peristiwa yang mengikat, adalah aktivitas 
yang dilakukan setelah ambang batas tercapai 
(yaitu penghasilan pendapatan setelah ambang 
batas tercapai).  

 Jumlah liabilitas didasarkan pada pendapatan 
yang dihasilkan hingga saat ini yang melebihi 
ambang batas pendapatan Rp50 juta. 
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