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ADENDUM PADA KEBIJAKAN TENTANG HADIAH DAN HIBURAN: pedoman tambahan mengenai tingkat yang
diizinkan ketika memberi dan menerima hadiah, hiburan, dan keramahtamahan
Yurisdiksi yang tercantum berikut ini memiliki perbedaan penting dalam hal tingkat kebijakan standar yang diizinkan
ketika memberi dan menerima hadiah, hiburan, dan keramahtamahan. Oleh karena itu, Unit bisnis di yurisdiksi di bawah
ini harus mengikuti jumlah lebih rendah dan pedoman yang tercantum dalam adendum ini, dan bukan jumlah lebih tinggi
yang tercantum dalam Kebijakan Coats tentang Hadiah dan Hiburan. Jika sebuah negara atau, dalam hal Amerika
Serikat saja, negara bagian tidak tercantum dalam adendum ini, yang berlaku adalah batas Hadiah dan Hiburan standar
Coats.
Mohon diperhatikan bahwa konversi mata uang dolar Amerika dihitung pada saat penulisan dan oleh karena itu yang
akan berlaku adalah nilai lokal jika terjadi fluktuasi.
Yurisdiksi

Sektor Publik

Argentina

Hadiah dilarang. Oleh karena itu, hadiah tidak Hadiah dilarang. Oleh karena itu, hadiah tidak
boleh ditawarkan, diberikan, atau diterima.
boleh ditawarkan, diberikan, atau diterima.

Brasil

Hadiah yang dibagikan secara luas sebagai Batas G&E standar Coats berlaku.
sopan-santun atau selama acara khusus hanya
boleh diterima jika tidak melampaui R$100,00
($30 USD). Oleh karena itu, nilai yang lebih
besar dari jumlah ini tidak boleh ditawarkan atau
diberikan.
Hadiah hanya boleh diberikan sebagai ucapan Batas G&E standar Coats berlaku.

Chile

Republik
Dominika

Sektor Swasta

terima kasih dan atas dasar sopan-santun.
Batas G&E standar Coats berlaku terhadap
setiap
hadiah
bersifat
ucapan
terima
kasih/sopan santun yang ditawarkan atau
diberikan.
Berdasarkan hukum di Republik Dominika, Batas G&E standar Coats berlaku.
memberi hadiah, biaya perjalanan, makanan,
dan hiburan kepada pejabat asing sangat
dilarang.

Jerman

Di sektor publik, hadiah kecil dengan nilai total
€5 ($5,50 USD) dianggap cukup dan oleh
karena itu bisa diterima. Hadiah dengan nilai
yang lebih besar dari jumlah ini tidak boleh
ditawarkan atau diberikan.

Malaysia

Sesuai dengan pedoman pemerintah, hadiah Batas G&E standar Coats berlaku.
tertentu senilai MYR100 (sekitar $25 USD) atau
kurang dapat diterima oleh pejabat publik
asalkan mereka melaporkan penerimaannya.
Oleh karena itu, nilai yang lebih besar dari
jumlah ini tidak boleh ditawarkan atau diberikan.
Menerima hadiah dianggap sebagai tindakan Batas G&E standar Coats berlaku.
kriminal. Oleh karena itu, hadiah tidak boleh
ditawarkan, diberikan, atau diterima.

Mauritius

Maroko

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Maroko
menyatakan bahwa pemberian dan penerimaan
hadiah kepada pejabat publik asing adalah
tindakan kriminal. Oleh karena itu, hadiah tidak
boleh ditawarkan, diberikan, atau diterima.
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Umumnya di sektor swasta, hadiah dan undangan
dengan total nilai €35 ($39 USD) dianggap cukup
dan oleh karena itu bisa diterima. Hadiah dengan
nilai yang lebih besar dari jumlah ini tidak boleh
ditawarkan atau diberikan.

Berdasarkan hukum Maroko, memberikan dan
menerima hadiah adalah tindakan kriminal. Oleh
karena itu, hadiah tidak boleh ditawarkan,
diberikan, atau diterima.
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Filipina

Yang bisa diterima hanyalah "cendera mata Batas G&E standar Coats berlaku.
sederhana sebagai ucapan terima kasih atau
persahabatan" dengan nilai kecil dan yang
diberikan tanpa niat korupsi.

Rusia

Seperti halnya sektor swasta, batas maksimum
RUR3.000 (c.$46 USD) per satu hadiah dapat
diberikan kepada pejabat publik sebagaimana
yang ditetapkan secara tegas oleh hukum
Rusia. Pembatasan dua hadiah per tahun
(misalnya untuk ulang tahun dan Tahun Baru)
dianggap bisa diterima secara sosial. Oleh
karena itu, nilai yang lebih besar dari batas ini
tidak boleh ditawarkan atau diberikan.

Hadiah:
Batas maksimum RUR3.000 (c.$46USD) per satu
hadiah ditetapkan secara tegas oleh hukum Rusia.
Pembatasan dua hadiah per tahun (misalnya untuk
ulang tahun) pada umumnya dianggap bisa
diterima secara sosial. Oleh karena itu, nilai yang
lebih besar dari jumlah ini tidak boleh ditawarkan
atau diberikan.
Undangan:

Singapura

Swiss

Ukraina

AS

Jika sebuah undangan dianggap sebagai hadiah,
batas RUR 3.000 (c.$46USD) di atas juga akan
berlaku.
Undang-undang melarang pemberian hadiah Undang-undang yang melarang pemberian
apa pun kepada sektor publik.
hadiah atau pembayaran fasilitasi berlaku
terhadap sektor swasta.
Batas G&E standar Coats berlaku.

Batasan sebesar CHF300 ($308USD) per tahun
ditetapkan oleh Pengadilan Federal. Sebagian
pedoman industri menentukan bahwa nilai sebesar
ini harus diterapkan pada hadiah, tetapi tidak
berlaku untuk undangan ke suatu acara atau
konferensi.
Pada tingkat ini (2016), pejabat publik diizinkan Batas G&E standar Coats berlaku.
menerima hadiah yang nilainya tidak melebihi
UAH 2.756 (sekitar $110 USD) apabila
beberapa hadiah tersebut berasal dari satu
orang, atau sekelompok orang, dalam setahun.
Oleh karena itu, nilai yang lebih besar dari
jumlah ini tidak boleh ditawarkan atau diberikan
dalam jangka waktu satu tahun.
Alabama- Hadiah apa pun tidak diizinkan Batas G&E standar Coats berlaku.
kecuali:Barang dengan nilai kecil (misalnya kartu
ucapan; pembayaran biaya terkait partisipasi
dalam ‘acara pendidikan’; jamuan serta
makanan dan minuman lain yang tidak melebihi
nilai pelobi $25 USD per jamuan dengan batas
$150 USD per tahun dan tidak melebihi nilai
pokok $50 USD per jamuan dengan batas $250
USD per tahun. Akan tetapi, batas pelobi tidak
boleh diperhitungkan terhadap batas pokok dan
begitu juga sebaliknya.
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Arizona - Ada pembatasan umum terkait hadiah.
“Hadiah” didefinisikan sebagai gratifikasi, diskon
khusus, bantuan, keramahtamahan, layanan,
peluang ekonomi, pinjaman, atau manfaat lain
yang diterima tanpa imbalan yang setara, dan
tidak diberikan kepada anggota masyarakat
secara luas.
Makanan dan minuman, perjalanan dan
penginapan, bunga, pengeluaran dari acara
ceramah dikecualikan dari larangan pemberian
hadiah.
Catatan Jaksa Agung tentang hadiah
menyatakan (terutama terkait pelobi) bahwa
pegawai negeri dilarang menerima hadiah
dengan total nilai lebih dari $10 USD dalam satu
tahun kalender.
Oleh karena itu, nilai yang lebih besar dari batas
ini tidak boleh ditawarkan atau diberikan.
Arkansas - Hiburan apa pun dilarang. Batas
G&E standar Coats berlaku terhadap hadiah
dan keramahtamahan.
California - Pejabat terpilih tidak boleh
menerima hadiah dari satu sumber dalam satu
tahun kalender dengan nilai total lebih dari $250
USD. Oleh karena itu, nilai yang lebih besar dari
jumlah ini tidak boleh ditawarkan atau diberikan.
Colorado - Hadiah apa pun tidak diizinkan
kecuali jika tercakup dalam pengecualian.
Pengecualian meliputi: kontribusi kampanye
sebagaimana yang telah diatur sebelumnya;
barang yang tidak diminta dengan nilai kecil
(kurang dari $50 USD); plakat, trofi, cendera
mata;
publikasi;
tiket
masuk
dan
makanan/minuman pada suatu acara di mana
penerimanya menjadi pembicara.
Connecticut - Hadiah apa pun tidak diizinkan
kecuali: donasi politik (selama dilaporkan sesuai
hukum), sertifikat atau plakat yang harganya
kurang dari $100 USD; materi informasi;
makanan atau minuman yang harganya kurang
dari $50 USD secara keseluruhan per penerima
per tahun (orang yang membayar makanan
tersebut harus hadir). Hal apa pun senilai $10
USD atau kurang boleh diberikan (dengan
ketentuan bahwa nilai keseluruhannya kurang
dari $50 USD dalam satu tahun).
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Delaware- Hadiah apa pun tidak diizinkan.
Oleh karena itu, hadiah tidak boleh ditawarkan,
diberikan, atau diterima.
District of Columbia- Melarang hadiah apa pun
yang nilainya lebih dari $100 USD dalam satu
tahun. Oleh karena itu, nilai yang lebih besar
dari jumlah ini tidak boleh ditawarkan atau
diberikan dalam jangka waktu satu tahun.
Florida - Melarang pemberian hadiah apabila
imbalan yang setara atau lebih besar diberikan
dalam waktu 90 hari setelahnya, termasuk:
Harta tetap atau penggunaannya; harta
berwujud; makanan atau minuman; iuran
keanggotaan; biaya pendaftaran atau tiket
masuk; tanaman atau karangan bunga. Barang
yang diizinkan adalah penghargaan, plakat,
sertifikat.
Hawaii - Hadiah apa pun tidak diizinkan. Oleh
karena itu, hadiah tidak boleh ditawarkan atau
diberikan.
Idaho - Hadiah bernilai kecil diizinkan asalkan
nilainya kurang dari $50 USD.
Illinois - Hadiah apa pun tidak diizinkan,
kecuali: materi pendidikan; biaya perjalanan
untuk menghadiri rapat untuk membahas
urusan negara bagian; makanan dan camilan
yang berasal dari bisnis eksternal atau
rekrutmen individu yang bersangkutan; barang
apa pun dari satu sumber selama satu tahun
kalender dengan nilai total kumulatif kurang dari
$100 USD. Oleh karena itu, nilai yang lebih
besar dari jumlah ini tidak boleh ditawarkan atau
diberikan dalam jangka waktu satu tahun.
Indiana - Hadiah dalam bentuk apa pun tidak
diizinkan, begitu juga keramahtamahan
kecuali makanan dan minuman yang
dikonsumsi dalam rapat publik.
Iowa - Pada umumnya hadiah tidak diizinkan,
kecuali: pengeluaran aktual untuk makanan,
camilan, dan perjalanan untuk menghadiri rapat
resmi di mana individu yang bersangkutan
menjadi pembicara; plakat atau cendera mata;
barang selain uang yang senilai tiga ratus dolar
atau kurang selama satu tahun kalender;
rangkaian bunga.
Kansas - Hadiah tidak boleh melebihi $40 USD
dalam satu tahun kalender dari satu sumber,
kecuali: Keramahtamahan dalam bentuk
rekreasi, makanan, dan minuman.
Kentucky - Pegawai negeri tidak boleh
menerima hadiah atau gratifikasi yang totalnya
lebih dari $25 USD dalam satu tahun kalender
dari suatu entitas/seseorang.
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Michigan - Dilarang memberikan hadiah yang
nilainya lebih dari $25 USD dalam satu bulan.
Oleh karena itu, nilai yang lebih besar dari
jumlah ini tidak boleh ditawarkan atau diberikan.
Minnesota - Pada umumnya hadiah atau
keramahtamahan tidak diizinkan. Bendabenda kecil atau cendera mata yang harganya
kurang dari $5 USD diizinkan, demikian juga
layanan yang ‘nilai uangnya tidak seberapa’ istilah ini tidak didefinisikan.
Mississippi - Makanan atau minuman hanya
diizinkan jika langsung dikonsumsi, dan dibayar
oleh pelobi dengan harga maksimal $10 USD.
Montana - Hadiah dengan ‘nilai substansial’
dilarang - nilai substansial didefinisikan sebagai
$50 atau lebih.
Nebraska - Terdapat pembatasan sebesar $50
USD dalam satu bulan kalender terkait hadiah.
Oleh karena itu, nilai yang lebih besar dari
jumlah ini tidak boleh ditawarkan atau diberikan.
New Hampshire - Ada larangan umum tentang
hadiah - makanan dan minuman yang
dikonsumsi selama rapat atau acara merupakan
pengecualian, dan oleh karena itu batas G&E
standar Coats berlaku terhadap makanan dan
minuman tersebut.
New Jersey - Barang-barang dengan nilai kecil,
misalnya materi promosi, boleh diberikan
sebagai hadiah. Selain ini, terdapat kebijakan
nol toleransi terkait hadiah. Hadiah yang
dimaksud di sini meliputi makanan dan
minuman.
New York - Ada larangan umum terkait
hadiah - pengecualian atas peraturan ini
adalah: Kehadiran tanpa biaya, makanan dan
minuman yang disediakan sponsor pada acara
yang dihadiri banyak orang; Penghargaan dan
plakat; materi promosi; Penggantian biaya
perjalanan atau pembayaran transportasi,
makanan, dan akomodasi untuk peserta,
panelis, atau pembicara di acara informatif.
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North Carolina - Ada larangan umum terkait
hadiah - pengecualiannya adalah: ungkapan
duka cita; makanan dan minuman yang
langsung dikonsumsi dalam rapat umum;
plakat; materi yang bersifat informasi. Batas
G&E standar Coats berlaku pada pengecualian
ini.
Ohio - $75 USD per tahun kalender. Oleh
karena itu, nilai yang lebih besar dari jumlah ini
tidak boleh ditawarkan atau diberikan.
Oklahoma - Maksimum $100 USD dari satu
orang per tahun. Oleh karena itu, nilai yang lebih
besar dari jumlah ini tidak boleh ditawarkan atau
diberikan.
Oregon - Batas keseluruhan untuk hadiah dalam
jangka waktu 12 bulan dari satu orang adalah
$50 USD. Oleh karena itu, nilai yang lebih besar
dari jumlah ini tidak boleh ditawarkan atau
diberikan.
Pennsylvania - Hadiah dilarang dan oleh
karena itu tidak boleh ditawarkan.
Rhode Island - Kode Etik Rhode Island
menyatakan bahwa hadiah di bawah $25 USD
per kejadian (total $75 USD dalam satu tahun)
dapat diterima asalkan tidak dianggap
memengaruhi penilaian atau tindakan. Oleh
karena itu, nilai yang lebih besar dari jumlah ini
tidak boleh ditawarkan atau diberikan.
Texas - Ada larangan umum terkait hadiah.
Pengecualiannya adalah:- pengeluaran yang
diperlukan untuk transportasi, penginapan,
makanan dan minuman, dan hiburan yang
disediakan terkait konferensi, seminar, program
edukasi. Batas G&E standar Coats berlaku pada
pengecualian ini.
Utah - Ada larangan umum terkait hadiah
dengan pengecualian hadiah selain uang yang
nilainya kurang dari $50 USD. Batas G&E
standar Coats berlaku pada pengecualian ini.
Vermont - Ada larangan umum terkait hadiah (ini
termasuk keramahtamahan, hiburan, makanan
dan minuman).
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Virginia - Untuk cabang legislatif (misalnya
hakim) pemerintah, ada larangan umum terkait
hadiah (ini termasuk keramahtamahan, hiburan,
makanan dan minuman). Nilai tunainya setara
dengan $100 USD (dari seorang penerima
dalam satu tahun).
Washington - Hadiah apa pun tidak diizinkan
kecuali - bunga yang tidak diminta, materi
informasi, makanan dan minuman selama
resepsi yang diselenggarakan; seorang pejabat
boleh menerima hadiah dalam bentuk makanan
dan minuman dalam beberapa kesempatan.
Batas G&E standar Coats berlaku pada
pengecualian ini.
West Virginia - Hadiah tidak diizinkan dengan
pengecualian makanan dan minuman; biaya
perjalanan yang wajar di mana si pejabat
menjadi pembicara di suatu konferensi/rapat;
tiket masuk atau biaya pendaftaran suatu acara
budaya, politik, atau amal. Batas G&E standar
Coats berlaku pada pengecualian ini.
Wyoming - Hadiah tidak diizinkan dengan
pengecualian materi promosi; sertifikat atau
plakat yang harganya tidak melebihi $250 USD;
makanan dan minuman; hadiah apa pun yang
nilainya kurang dari $250 USD. Batas G&E
standar Coats berlaku pada pengecualian ini.
Vietnam

Sebagai aturan umum, hadiah senilai Batas G&E standar Coats berlaku.
VND500.000 (sekitar $22 USD) atau kurang
dapat diterima oleh pejabat publik. Oleh karena
itu, nilai yang lebih besar dari jumlah ini tidak
boleh ditawarkan atau diberikan.
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