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Pajak Penghasilan atas 
Hadiah dan Penghargaan

PAJAK PENGHASILAN
ATAS HADIAH DAN PENGHARGAAN

Pengertian

- Hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang 
diberikan melalui undian.

- Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang 
diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan.

- Hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan lainnya adalah hadiah 
dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan 
pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah.

- Penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi 
dalam kegiatan tertentu.

Pemotong PPh

Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) adalah:
-	 penyelenggara	undian;
- pemberi hadiah.

Tarif

- Atas hadiah undian dikenakan PPh sebesar 25% (duapuluh lima persen) dari 
jumlah bruto hadiah atau nilai pasar hadiah berupa natura dan bersifat final.

- Atas hadiah atau penghargaan, perlombaan, penghargaan dan hadiah 
sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan lainnya, dikenakan PPh 
dengan ketentuan sebagai berikut :
a.	 dikenakan	PPh	pasal	21	sebesar	tarif	PPh	pasal	17	Undang-undang	PPh,	bila	

penerima	Wajib	Pajak	Orang	Pribadi	Dalam	Negeri.
b. dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% (duapuluh persen) dan bersifat final 

dari jumlah bruto dengan memperhatikan ketentuan dalam Persetujuan 
Penghindaran	Pajak	Berganda	yang	berlaku,	bila	penerima	Wajib	Pajak	Luar	
Negeri	selain	BUT.

c. dikenakan PPh pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah 
penghasilan	bruto,	bila	penerima	Wajib	Pajak	badan.
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Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan 

1. Saat terutang
- PPh atas hadiah dan penghargaan terutang pada akhir bulan dilakukannya 

pembayaran atau diserahkannya hadiah tergantung peristiwa yang terjadi 
lebih dahulu.

- PPh dipotong oleh penyelenggara (hadiah dan penghargaan) sebelum 
hadiah atau penghargaan diserahkan kepada yang berhak.

- Penyelenggara wajib membuat  dan  memberikan bukti pemotongan PPh 
atas	Hadiah	atau	Undian,	rangkap	3	:	
•	 lembar	ke-1	untuk	penerima	hadiah	(Wajib	Pajak);
•	 lembar	ke-2	untuk	Kantor	Pelayanan	Pajak;
•	 lembar	ke-3	untuk	Penyelenggara/	Pemotong.

2. Penyetoran dan Pelaporan
Penyelenggara undian atau penghargaan wajib: 
- menyetor PPh yang telah dipotong dengan menggunakan Surat Setoran 

Pajak	 ke	 Bank	 Persepsi	 atau	 Kantor	 Pos	 paling	 lambat	 tanggal	 10	 bulan	
takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya Pajak (secara kolektif )

-	 menyampaikan	 Surat	 Pemberitahuan	 (SPT)	 Masa	 ke	 Kantor	 Pelayanan	
Pajak	atau	Kantor	Pelayanan	Penyuluhan	dan	Konsultasi	Perpajakan	tempat	
Pemotong terdaftar paling lambat tanggal 20 (duapuluh) bulan berikutnya 
setelah dibayarkannya atau diserahkannya hadiah undian tersebut.

Dalam	hal	jatuh	tempo	penyetoran	atau	batas	akhir	pelaporan	pajak	bertepatan	
dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau 
pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Lain-lain
Tidak	 termasuk	 dalam	 pengertian	 hadiah	 dan	 penghargaan	 yang	 dikenakan	
PPh adalah hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang 
diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan 
hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian 
barang atau jasa.




