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Latar Belakang

Referensi :
PSAK 46 (revisi 2010): Pajak Penghasilan

PSAK 63: Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi

ISAK ini memberikan panduan bagaimana menerapkan 
persyaratan  hiperinflasi dan identifikasi keberadaan 
hiperinflasi ketikahiperinflasi, ketika :

Ekonomi bukan hiperinflasi 

Entitas menyajikan kembali LK sesuai PSAK 63Entitas menyajikan kembali LK sesuai PSAK 63
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Permasalahan

Bagaimanakah persyaratan “…disajikan dengang p y j g
persyaratan unit pengukuran kini pada akhir
periode pelaporan” di PSAK 63: Pelaporan
Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi paragrafKeuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi paragraf
08 diinterpretasikan ketika entitas menerapkan
PSAK 63?

Bagaimanakah entitas mencatat pos pajak
tangguhan awal dalam laporan keuangan yang
disajikan kembali?
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Interpretasi

Dalam periode pelaporan ketika entitas mengidentifikasikan
keberadaan hiperinflasi dalam ekonomi mata uang fungsionalnyakeberadaan hiperinflasi dalam ekonomi mata uang fungsionalnya
dan belum terjadi hiperinflasi pada periode sebelumnya, entitas
menerapkan persyaratan PSAK 63: Pelaporan Keuangan dalam
Ekonomi Hiperinflasi seolah-olah perekonomian selalu

l i hi i fl imengalami hiperinflasi.

Pos-pos nonmoneter yang diukur pada biaya historis, laporan posisi
keuangan awal pada awal periode terkini dalam laporan keuangan,
di jik k b li t k i k h i fl i j kdisajikan kembali untuk mencerminkan pengaruh inflasi sejak
tanggal aset (diperoleh dan liabilitas terjadi atau diambil-alih)
sampai akhir periode pelaporan.

U t k t di t t d j l h ki i ( dUntuk pos-pos nonmoneter yang dicatat pada jumlah kini (pada
tanggal selain tanggal perolehan atau kejadian) dalam laporan
posisi keuangan awal, maka penyajian kembali mencerminkan
pengaruh inflasi sejak tanggal jumlah tercatat tersebut ditentukanp g j gg j
sampai akhir periode pelaporan.

4



Interpretasi

Pada akhir periode pelaporan, pos pajak tangguhan diakui dan 
diukur sesuai dengan PSAK 46 (revisi 2010) Namun angka pajakdiukur sesuai dengan PSAK 46 (revisi 2010). Namun, angka pajak 
tangguhan dalam laporan posisi keuangan awal selama periode 
pelaporan ditentukan sebagai berikut:

Entitas mengukur kembali pos pajak tangguhan sesuai PSAK 46 (revisi 2010)Entitas mengukur kembali pos pajak tangguhan sesuai PSAK 46 (revisi 2010) 
setelah entitas menyajikan kembali jumlah tercatat nominal pos nonmoneter pada 
tanggal laporan posisi keuangan awal periode pelaporan dengan menggunakan 
unit pengukuran pada tanggal tersebut.
pos pajak tangguhan diukur kembali sesuai dengan huruf (a) disajikan kembalipos pajak tangguhan diukur kembali sesuai dengan huruf (a) disajikan kembali 
atas perubahan unit pengukuran sejak tanggal laporan posisi keuangan awal 
periode pelaporan hingga akhir periode pelaporan.

Entitas menerapkan pendekatan (a) dan (b) dalam menyajikan p p ( ) ( ) y j
kembali pos pajak tangguhan dalam laporan posisi keuangan awal 
periode sajian komparatif dalam laporan keuangan yang disajikan 
kembali selama periode pelaporan ketika entitas menerapkan PSAK 
63: Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi.
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Interpretasi

S t l h tit jik k b li lSetelah entitas menyajikan kembali laporan 
keuangannya, seluruh angka dalam laporan keuangan 
periode pelaporan selanjutnya (termasuk pos pajak 
tangguhan) disajikan kembali dengan menerapkan 
perubahan dalam unit pengukuran untuk periode 
pelaporan selanjutnya tersebut hanya terhadap laporanpelaporan selanjutnya tersebut hanya terhadap laporan 
keuangan yang disajikan kembali untuk periode 
pelaporan sebelumnya.
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Tanggal Efektif

Entitas menerapkan Interpretasi ini untukEntitas menerapkan Interpretasi ini untuk 
periode tahun buku yang dimulai pada atau 

setelah 1 Januari 2012.
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