BAGIAN XV LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA
ZAKAT
A.

Definisi
01. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat merupakan
laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana
zakat kepada entitas pengelola zakat selama suatu jangka
waktu tertentu, serta saldo dana zakat yang belum disalurkan
pada tanggal tertentu.
02. Zakat merupakan kewajiban Syariah yang harus diserahkan
oleh wajib zakat (muzaki) kepada penerima zakat (mustahiq),
baik melalui amil maupun secara langsung.

B.

Dasar Pengaturan
01. PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

C.

Penjelasan
01. Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya
terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat.
02. Bank menyajikan Laporan Sumber dan Penyaluran Dana
Zakat sebagai komponen utama Laporan Keuangan dengan
menyajikan:
a.

b.

Dana zakat yang berasal dari:
i.

internal Bank;

ii.

eksternal Bank.

Penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat
sebagaimana

diatur

dalam

peraturan

perundang-

undangan yang berlaku.
c.

Kenaikan atau penurunan dana zakat.

d.

Saldo awal dana zakat.

e.

Saldo akhir dana zakat.
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03. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Bank
hanya dapat menyalurkan dana zakat yang diterima kepada
lembaga amil zakat atau badan amil zakat.
04. Sumber dana zakat dari eksternal Bank antara lain:
a.

Dana yang disetor atau dipotong dari rekening nasabah
atas perintah nasabah tersebut.

b.

Zakat masyarakat bukan nasabah Bank yang disetor
melalui Bank.

05. Dalam penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat,
Bank cukup menyebutkan nama lembaga amil zakat dan
badan amil zakat.
D.

Perlakuan Akuntansi
01. Sumber

dana

zakat

yang

berasal

dari

pemilik

Bank

diperhitungkan dari laba neto sebelum pajak selama periode
satu tahun.
02. Penerimaan dana zakat diakui sebagai kewajiban dan diakui
sebagai pengurang kewajiban ketika disalurkan.
03. Dana zakat disajikan sebagai kewajiban paling likuid.
E.

Ilustrasi Jurnal
01. Pada saat penerimaan dari internal Bank
a.

Zakat Bank
Dr. Beban zakat
Kr. Rekening Dana Zakat

b.

Zakat pemilik Bank
Dr. Kas/rekening…
Kr. Rekening Dana Zakat

02. Penerimaan zakat dari eksternal Bank
Dr. Kas/rekening…
Kr. Rekening Dana Zakat
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03. Pada saat penyaluran zakat
Dr. Rekening Dana Zakat
Kr. Kas/rekening..
F.

Pengungkapan
Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:
01. Sumber dana zakat yang berasal dari internal Bank.
02. Sumber dana zakat yang berasal dari eksternal Bank.
03. Kebijakan penyaluran zakat.
04. Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing entitas
pengelola zakat yang diklasifikasikan menjadi pihak berelasi
dan pihak ketiga.
05. Pengungkapan lain.
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