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Daňové úlevy 
 
Job Creation Tax Credit (daňové odpočty za vytvoření pracovních míst): 
Nabízen je daňový odpočet v hodnotě 2.5% z celkové roční mzdy za nově vytvořená pracovní 
místa na plný úvazek, maximum je 1 tis. USD za každé místo. V oblastech ekonomické 
revitalizace je odpočet roven 5% z celkové roční mzdy, maximum je 1500 USD za každé 
místo. Odpočty nesmí přesáhnout celkovou výši 1 mil. USD ročně. Pokud je odpočet vyšší 
než daňová povinnost, nepoužitý odpočet může být převáděn až po dobu pěti let. Podmínky 
pro získání této úlevy jsou následující:  

• Odpočet se nevztahuje na zaměstnance zaměstnané před prohlášením, že společnost se 
bude o tento odpočet ucházet 

• Společnost musí podat řádnou přihlášku a být shledána vhodnou pro tento odpočet 
• Společnost musí vytvořit alespoň 60 nových pracovních míst na plný úvazek během 

24 měsíců, minimální množství nových pracovních míst může být sníženo až na 30 
pokud celková mzda nových zaměstnanců přesáhne hodnotu 60-ti násobku státní 
průměrné roční mzdy. Místa musí být obsazena alespoň 12 měsíců. 

• Zařízení se musí zabývat jednou z těchto schválených aktivit: výroba, doprava a 
komunikace, zemědělství, lesnictví, rybářství, hornictví, veřejné služby, skladování, 
výzkum, rozvoj, testování, biotechnologie, programování, zpracování dat nebo jiné 
počítačové aktivity, finanční, realitní a pojišťovací služby, aktivity hlavního ústředí 
firmy a firmy poskytující podnikatelské služby (pouze ty umístěné v tzv. „Priority 
Funding Areas“, viz níže).  

 
Priority Funding Areas (oblasti s předností na financování): 
Pokud se společnost nachází nebo expanduje do těchto oblastí, což jsou ve většině případů 
ekonomicky zaostalejší oblasti, k získání daňového odpočtu popsaného výše potřebují 
vytvořit jen 25 nových pracovních míst.  

 
Maryland Enterprise Zones (zóny určené pro podnikání) 
Společnosti umístěné v jedné z marylandských „Enterprise“ zónách mohou využít daňových 
odpočtů jako náhradu za vytvoření nových pracovních míst a realizaci nových investic: 

• Odpočet z daně z příjmu může mít jednorázovou hodnotu 1 tis. USD za každého 
nového pracovníka a 6 tis. USD v období 3 let za ekonomicky znevýhodněného 
pracovníka 

• Odpočet z daně z nemovitosti trvá po dobu 10 let. Prvních pět let má hodnotu 80% 
daně z nemovitosti a poté klesá každý rok o 10%. Tento odpočet je možné použít 
pouze na tu část nemovitého majetku, která byla získána nebo vylepšena novou 
investicí 

 
 
Společnosti v „Enterprise“ zónách v Baltimore City nebo kraji Prince George mohou získat 
následující daňové odpočty: 



• Desetiletý 80% daňový odpočet z místní daně z nemovitostí (tato hodnota se nesnižuje 
jako u předchozího odpočtu). Tento odpočet je možné použít pouze na tu část 
nemovitého majetku, která byla získána nebo vylepšena novou investicí 

• Desetiletý 80% daňový odpočet z místních daně z movitého majetku. Tento odpočet je 
možné použít pouze na tu část movitého majetku, která byla získána nebo vylepšena 
novou investicí 

• Jednorázový odpočet z daně z příjmu v hodnotě 1500 USD za každého nového 
zaměstnance a v hodnotě $9 tisíc po dobu 3 let za ekonomicky znevýhodněného 
zaměstnance. 

 
Ve státě Maryland se nachází 28 těchto zón. K získání těchto daňových úlev je třeba 
kontaktovat jednotlivé okresy a městské úřady. 
 
One Maryland Tax Credit: 
Společnosti, které investují do projektu podporující ekonomický rozvoj v ekonomicky 
zanedbaných oblastech, mohou být oprávněny k:  

• Získání daňových odpočtů v hodnotě až 5 mil. USD. Celková hodnota je odvozena od 
výdajů na koupi, konstrukci, rekonstrukci, instalaci nebo vybavení projektu. Tyto 
výdaje mohou být spojené například s koupí pozemků, bankovními zárukami, 
smluvními závazky, pojištěním, službami architektů a inženýrů, zmírněním vlivu na 
životní prostředí a instalací technických služeb (voda, kanalizace atd.). Výdaje musí 
být alespoň v hodnotě 500 tis. USD.   

• Získání odpočtů v hodnotě až 500 tis. USD na výdaje spojené s přesunem společnosti 
do Marylandu. Výdaje mohou být spojené s pevnými telekomunikacemi, 
kancelářským zařízením a kancelářským nábytkem. Odpočet nesmí převýšit 500 tis. 
USD nebo 10 tis. USD násobek nově vytvořených pracovních míst (platí nižší hodnota 
z těchto dvou) 

 
Podmínky, které musí být splněny jsou následující:  
• Poloha – investice musí být uskutečněna v jedné z oblastí s předností na financování 

(„Priority Funding Area“) v ekonomicky zaostalejším kraji („Distressed County“). 
Mezi tyto kraje momentálně patří: Baltimore City, Allegany, Caroline, Dorchester, 
Garrett, Somerset a Worcester 

• Prohlášení o záměru – společnost je povinna informovat marylandský Úřad pro 
obchodní a ekonomický rozvoj („Department of Business and Economic 
Development“) o svém záměru ucházet se o tento odpočet ještě předtím, než začne 
vytvářet potřebné pracovní pozice 

• Certifikace – společnost musí řádně zažádat na Úřadě pro obchodní a ekonomický 
rozvoj a musí být tímto Úřadem schválena (certifikována) jako vhodný kandidát 

• Minimum pracovních míst – společnost musí v rámci projektu vytvořit alespoň 25 
nových pracovních míst na plný úvazek v časovém horizontu 24 měsíců a jednotlivá 
pracovní místa musí být obsazena alespoň 12 měsíců 

• Účelem projektu musí být jedna ze schválených aktivit (viz výše). 
 
Společnost má 14 let od počátku projektu na to, aby tyto daňové úlevy využila. 
 
Research and Development Tax Credit (daňový odpočet za vědu a výzkum): 
Společnosti se mohou ucházet o daňový odpočet z vybraných výdajů spojených s vědou a 
výzkumem.  



• Základní odpočet („Basic R&D Tax Credit“) může mít hodnotu až 3% z výdajů 
přesahující průměrnou roční hodnotu výdajů za poslední čtyři roky. Celková hodnota 
nesmí přesáhnout 3 mil. USD odpočet je poměrně rozdělený 

• Růstový odpočet („Growth R&D Tax Credit“) může mít hodnotu až 10% z výdajů 
přesahující průměrnou roční hodnotu výdajů za poslední čtyři roky. Celková hodnota 
nesmí přesáhnout 3 mil. USD odpočet je poměrně rozdělený 

 
Biotechnolgy Investment Tax Credit (daňový odpočet za investice do biotechnologií): 
Odpočet z daně z příjmu je poskytován za investice do určitých biotechnologických 
společností. Tyto biotechnologické společnosti musí mít hlavní sídlo a operační základnu ve 
státě Maryland a méně než 50 zaměstnanců, musí být aktivní méně než 10 let a musí být 
certifikované Úřadem pro obchodní a ekonomický rozvoj („Department of Business and 
Economic Development“). Tento odpočet může mít hodnotu až 50% z investice do těchto 
společností, maximálně pak 250 tis. USD.  
 
Brownfields Revitalization Incentive Program (program revitalizace šedých zón): 
Pobídky jsou nabízeny za investice do kontaminovaných zón. Mezi tyto pobídky patří nízko 
úrokové půjčky na posouzení životního prostředí, daňové odpočty z majetkové daně a nízko 
úrokové půjčky na nápravu těchto oblastí. Více informací je k nalezení zde: 
 
Jim Carroll 
Tel.: (410)537-3459 
Email: skasraei@mde.state.md.us 
 
BRAC Revitalization and Incentive Zone Program: 
BRAC je zkratkou pro „Base Realignment and Closure“. Jde o program původně používaný 
Ministerstvem obrany, který je autorizovaný Kongresem Spojených států. Jeho hlavním cílem 
je učinit armádu a ozbrojené síly efektivnějšími a výkonnějšími. Výsledek tohoto programu 
je, že stát Maryland se stane domovem výrazné expanze vojenských zařízení i s nimi 
spojených tisíců federálních zaměstnanců a jejich rodin. BRAC Revitalization and Incentive 
Zone Program poskytuje podporu na rozvoj veřejné infrastruktury potřebné k přizpůsobení se 
tomuto přílivu nových občanů. Ze státního rozpočtu je na tyto účely rozdáno celkem až 5 mil. 
USD ročně. Více informací je k dispozici zde: 
 
Mark A. Vulcan 
Director, Tax Incentives 
Maryland Department of Business and Economic Development 
E-mail: mvulcan@choosemaryland.org  

 
 
 
Cellulosic Ethanol Technology R&D Tax Credit (daňový odpočet za výzkum celulosového 
etanolu): 
Společnosti, které mají výdaje spojené s výzkumem celulózového etanolu, mohou získat 
úlevy z daně z příjmu. Hodnota této úlevy je 10% z celkových výdajů na tento výzkum. 
Maximální kombinovaná částka distribuovaná všem společnostem, které o tuto úlevu 
zažádají, je 250 tis. USD. 
 
Školení 



 
Ve státě Maryland je bezpočet aktivních organizací, které pomáhají zaměstnavatelům 
s prověřováním, rekrutováním a školením zaměstnanců. Pro kompletní informace o této 
podpoře v jednotlivých krajích a městech je třeba se obrátit na místní „Workforce Investment 
Board“.  
 
Financování 
 
K dispozici jsou desítky zdrojů financování jako jsou půjčky, dotace atd. od mnoha různých 
organizací a programů.  
 


