
  

DONACIJE - velja od 01.01.2008 dalje  
  
  
  

     DAVČNE POSLEDICE PRI              D O N A T O R J U   P R E J E M N I K U 

Donator  Prejemnik  Oblika donacije Davčno priznan 
odhodek  

ali obstaja 
olajšava  

Višina olajšave  Možnost prenosa 
olajšave v 
naslednja dav čna 
obdobja 

Potrebna dokazila  Obravnava prejete 
donacije 

gospodarska družba 
(npr. d.o.o., d.d. ) 
 
Podjetnik s.p. oz. 
fizična oseba, ki 
opravlja dejavnost  

organizacija za namene:  
- humanitarne 
- invalidske 
- socialno - varstvene 
- dobrodelne 
- znanstvene 
- vzgojno - izobraževalne 
- zdravstvene 
- športne 
- ekološke 
- religiozne 

Denar ali v naravi 
(proizvodi, blago, 
storitve itd.) 

NE DA 0,3%  
od 
obdavčenega 
prihodka 

NE katerikoli 
dokument iz 
katerega je 
razvidno nakazilo. 
 
Priporo čilo:  
pogodba, iz katere 
se vidi za kakšen 
namen je donacija 
dana ali  
prošnja za plačilo,  
sklep podjetja, itd.. 

  

gospodarska družba 
(npr. d.o.o., d.d. ) 
 
Podjetnik s.p. oz. 
fizična oseba, ki 
opravlja dejavnost  

organizacija za namene:  
 
- prostovoljnih društev, 
ustanovljenih za varstvo pred 
naravnimi in drugimi 
nesrečami, če delujejo v 
javnem interesu (npr. gasilci) 
- nakazila na posebne račune 
odprte pri občini v primeru 
naravnih nesreč 
 
- kulturne 

Denar ali v naravi 
(proizvodi, blago, 
storitve itd.) 

NE DA 0,5% 
od 
obdavčenega 
prihodka 

DA 
 
( v naslednjih treh 
davčnih obdobij ) 

katerikoli 
dokument iz 
katerega je 
razvidno nakazilo.  
 
Priporo čilo:  
pogodba, iz katere 
se vidi za kakšen 
namen je donacija 
dana ali  
prošnja 
za plačilo, sklep 
podjetja, itd.. 

  

gospodarska družba 
(npr. d.o.o., d.d. ) 
 
Podjetnik s.p. oz. 
fizična oseba, ki 
opravlja dejavnost  

gospodarska družba 
 
podjetnik  

Denar ali v naravi 
(proizvodi, blago, 
storitve itd.) 

NE NE NE NE katerikoli 
dokument iz 
katerega je 
razvidno nakazilo.  
 
Priporo čilo:  
pogodba, iz katere 
se vidi za kakšen 
namen je donacija 
dana ali  

Prihodek  - brezplačno 
pridobljena sredstva, 
povečujejo davčno osnov. 
Prejeta sredstva se lahko 
razmejujejo, prenašajo se 
med prihodke v daljšem 
obdobju glede na to kako 
nastajajo stroški za 
pokrivanje katerih je bila 
donacija dana 



prošnja 
za plačilo, sklep 
podjetja, itd.. 

gospodarska družba 
(npr. d.o.o., d.d. ) 
 
Podjetnik s.p. oz. 
fizična oseba, ki 
opravlja dejavnost  

fizična oseba Denar ali v naravi 
(proizvodi, blago, 
storitve itd.) 

NE 
 
donator mora za 
prejemnika 
obračunati in 
plačati dohodnino  

NE NE NE katerikoli 
dokument iz 
katerega je 
razvidno nakazilo.  
 
Priporo čilo:  
pogodba, iz katere 
se vidi za kakšen 
namen je donacija 
dana ali  
prošnja 
za plačilo, sklep 
podjetja, itd.. 

vključi se v letno 
dohodninsko osnovo; 
dohodnino obračuna in 
plača donator 

Fizična oseba  fizična oseba Denar ali v naravi 
(proizvodi, blago, 
storitve itd.) 

/  /  nima olajšave 
pri dohodninski 
napovedi 

/ / Ni predmet obdavčitve, če 
je donacija (premičnine; 
denar) nižja od 5.000 EUR 

Fizična oseba  gospodarska družba 
 
podjetnik  

Denar ali v naravi 
(proizvodi, blago, 
storitve itd.) 

/ / nima olajšave 
pri dohodninski 
napovedi 

/ / Prihodek  - brezplačno 
pridobljena sredstva, 
povečujejo davčno osnov 

  
 Vir: Računovodstvo.net 

 


