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Poslovno obdarovanje in obdavčitev poslovnih daril 
 

Bliža se čas, ko podjetja razmišljajo o nakupu poslovnih daril. Kakšno poslovno darilo izbrati 

je pomembno iz več vidikov, predvsem pa ne smemo pozabiti na davčne posledice, ki bi jih 

obdarovanje lahko prineslo. 

Uvodoma je treba povedati, da je potrebno razlikovati med poslovnim in promocijskim 

darilom. Promocijsko darilo je opremljeno z logotipom podjetja in je praviloma manjše 

vrednosti. Dobro poslovno darilo pa mora biti primerno priložnosti ob kateri ga poklanjamo. 

Praviloma na darilih ni logotipa podjetja, če pa je, le-ta ne sme biti na vidnem mestu. Prav 

tako ni umestno pretirano poudarjati blagovno znamko darila, pa naj je še tako ugledna in 

cenjena. Praviloma ne podarjamo izdelkov ali storitev, ki jih sami proizvajamo ali tržimo. 

Med najbolj nezaslišane napake pri podarjanju poslovnih daril pa sodijo: 

- Obdarovancu pokažemo nabor daril in naj si darilo izbere sam 

- Obdarovanca vprašamo, kaj želi 

- Ne kupuje se preveč osebnih daril )kozmetika, perilo, darila povezana s spolnostjo../ 

- Pošiljanje predragih daril na dom. 

Bonton pravi, da je dovoljeno darilo tudi zavrniti, posebej, če politika podjetja ne dovoljuje 

sprejemanja daril, če bi ga bilo mogoče razumeti kot podkupnino, če je darilo predrago. Če 

bomo darilo zavrnili, ga moramo zavrniti najkasneje v 24 urah po prejemu, v originalni 

embalaži, kot smo ga prejeli. V vljudnem spremnem dopisu pa bomo razložili, zakaj darila ne 

moremo sprejeti. 

Pri darilih moramo upoštevati več vidikov obdarovanj in sicer: 

1. Darila delodajalca zaposlenim ali njihovim družinskim članom 

2. Darila poslovnim partnerjem 

3. Obdavčitev daril po zakonu o dohodnini in zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb 

4. Obračun DDV-ja 

 

1. Darila delodajalca zaposlenim ali njihovim družinskim članom 

V primeru, ko poklanjate darila svojim zaposlenim, se darila štejejo za boniteto, saj so po 

zakonu o dohodnini, obdavčeni vsi dohodki fizične osebe, z izjemo tistih, ki so v zakonu 

izrecno navedeni. Kot boniteta se šteje vsak proizvod, storitev ali kakšna druga ugodnost v 

naravi. Obstajata pa tudi dve izjemi. Darilo ne šteje za boniteto in se ne všteva v davčno 

osnovo delavca  v naslednjih primerih: 
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- Če delodajalec podari otroku delojemalca darilo v mesecu decembru, se vrednost 

darila ne všteva v davčno osnovo delojemalca, če njegova vrednost ne presega 42 eurov. 

Navedeno velja za darilo otroku do starosti 15 let. 

- Bonitete, ki jih delodajalec delojemalcu ne zagotavlja redno ali pogosto, se ne vključujejo v 

davčno osnovo delojemalca, če vrednost vseh bonitet v mesecu ne presega 15 eurov. Ta 

določba velja le za bonitete iz delovnega razmerja. 

 

2. Darila poslovnim partnerjem 

Za poslovne partnerje štejejo pravne in fizične osebe, s katerimi davčni zavezanec poslovno 

sodeluje. Če posameznik obdari fizično osebo, ki ni njegov zaposleni delavec, se to darilo 

obdavči kot drug dohodek. Darilo pa se ne všteva v davčno osnovo, če 

- Vrednost darila ne presega 42 € 

- V primeru več podarjenih daril istega darovalca, če njihova skupna vrednost v danem 

davčnem letu ni presegla 84 €. 

Če so darila presegla navedene vrednosti, je predmet obdavčitve z dohodnino razlika med 

neobdavčeno vrednostjo in vrednostjo podarjenega darila. 

 

3. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb /ZDDPO-2/ 

Ta zakon šteje stroške za darila kot davčno nepriznane odhodke. Izjemo predstavljajo stroški 

za pogostitev, zabavo in darila ob poslovnih stikih zavezanca s poslovnimi partnerji. V teh 

primerih gre za stroške reprezentance, ki je za darovalca delno davčno priznan odhodek in 

sicer v višini 60% - uporaba za davčno obdobje od 01.01.2022 dalje, sedaj pa je ta višina 50%. 

 

4. Zakon o davku na dodano vrednost 

Zakon o DDV določa, da se od daril manjših vrednosti ob izpolnjevanju zakonsko določenih 

pogojev DDV ne plačuje, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

- Ni protidobave blaga ali storitev s strani prejemnika darila 

- Vrednost darila ne preseže 20 € 

- Darilo se daje v okviru opravljanja dejavnosti davčnega zavezanca 

- Darilo se daje občasno in ne istim osebam. 

Če je darilo večje vrednosti in je bil pri nabavi odbit DDV, potem ga je treba ob izročitvi darila 

obračunati. Če pri nabavi DDV ni bil odbit, se DDV ob izročitvi darila ne obračuna. 
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