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Daňové pobídky 
 
Obecná výroba (General Manufacturing) 
 
Machinery and Equipment (M&E) Sales & Tax Exemption: 
Tato pobídka je v dispozici výrobcům a zpracovatelům, kteří provádí výrobu a R&D nebo 
zkušební provoz. Odpočet je k dispozici za nákup strojů a vybavení přímo použitých 
k výrobě, výzkum a vývoj nebo zkušebnímu provozu. 
 
Rural County/Community Empowerment Zones 
 
Rural County/Community Empowerment Zones (CEZ) Incentives - Sales & Use Tax 
Deferral/Waiver: 
Community Empowerment Zone je vysoce zanedbaná oblast. Daňová úleva je k dispozici 
výrobcům, počítačově orientovaným podnikům, laboratořím R&D, zařízením komerčního 
testování a osobám, které modifikují zeleninová semena ve venkovském kraji, v Community 
Empowerment Zone nebo v kraji s Community Empowerment Zone. Odpočet lze získat za 
koupě spojené s vybavením a konstrukcí. 
 
B&O Credit for New Employees in Software Programming & Manufacturing in Rural 
Counties: 
Podniky, které poskytují programátorské služby nebo vyrábí software, mohou získat odpočet 
v hodnotě 1 tis. USD za každé nové pracovní místo. Tento odpočet muže trvat až 5 let pokud 
je místo po tuto dobu zachováno. 
 
Rural County/CEZ Business and Occupation (B&O) Credit for New Employees: 
Výrobci, podniky zabývající se počítači, R&D laboratoře a zařízení komerčního testování ve 
venkovských krajích nebo v „Community Empowerment Zone“, kteří vytvoří nová pracovní 
místa a zvýší zaměstnanost ve státě o 15% mohou získat odpočty v hodnotě 2 tis. USD za 
každého zaměstnance s roční mzdou a benefity v hodnotě 40 tis. USD a méně a 4 tis. USD za 
každého zaměstnance s roční mzdou a benefity v hodnotě 40 tis. USD a více. 
 
B&O Credit for Third Party Help Desk Services in Rural Counties: 
Podniky, které poskytují tzv. „help desk“ služby třetím stranám ve venkovských oblastech 
mají nárok na daňový odpočet rovný 100% daňové povinnosti vyplývající z podnikatelské 
daně a z daně z provozování zaměstnání („Business & Occupation Tax). 
 
 
 
Zpracování/výroba potravin (Food Processing/Mfg) 
 



B&O Tax Exemption for Manufacturing Fresh Fruit and Vegetables, Diary and Seafood 
Products: 
Úlevu z podnikatelské daně a z daně z provozování zaměstnání („Business & Occupation 
Tax) je možné získat za zpracování čerstvého ovoce a zeleniny, mléčných výrobků a 
mořských plodů.  
 
Sklady (Warehouses) 
 
Remittance of State Sales Tax for Warehouses, Distribution Centers, Grain Elevators, Cold 
Storage: 
Navrácení státní daně z obratu („Sales Tax“) zaplacené za vybavení užitého ke konstrukci a 
zacházení s materiály je možné získat, pokud skladník postaví sklad o rozloze 200 tisíc 
čtverečních stop nebo distribuční centrum nebo obilní silo s kapacitou 1 mil. bušlů nebo 
postaví či rozšíří chlazený sklad o alespoň 25 tisíc čtverečních stop. Tato úleva se týká 
skladníků nebo 3PL („Third Party Logistics“) skladníků, kteří vlastní nebo provozují sklady, 
obilní sila a chlazené sklady a maloobchodníků, kteří vlastní nebo provozují distribuční 
centra. 
 
Sales Tax Defferal/Waiver on Contruction of Cold Storage & Certain Food 
Manufacturing/Processing Facilities: 
Výrobci produktů z mléka a mořských ryb, zpracovatelé čerstvého ovoce a zeleniny, 
provozovatelé chlazených skladů a aktivity spojené s výzkumem a vývojem (R&D), které tyto 
podniky provozují mohou být osvobozeni od daně z obratu spojené s výstavbou nebo expanzí 
zařízení a nákupem vybavení. Minimální rozloha není stanovena pro tento program. 
 
Letectví (Aerospace) 
 
B&Q Credit for Preproduction Development Expenditures: 
Výrobci a zpracovatelé komerčních letadel nebo jejich součástek, podniky zabývající se 
vývojem produktů letectví, certifikované „FAR“ opravné stanice s tržbami z maloobchodu a 
výrobci nářadí užitého v letectví mohou získat odpočet z podnikatelské daně a z daně 
z provozování zaměstnání (Business & Occupation Tax“) v hodnotě rovné nákladům na vývoj 
před sériových leteckých produktů vynásobených 1.5%. 
 
Sales & Use Tax Exemption for Aerospace Manufacturers for Computer 
Hardware/Software/Peripherals: 
Výrobci a zpracovatelé komerčních letadel nebo jejich součástek, podniky zabývající se 
vývojem produktů letectví, certifikované „FAR“ opravné stanice s tržbami z maloobchodu a 
výrobci nářadí užitého v letectví mohou být osvobozeni od spotřební daně („Sales & Use 
Tax“) spojené s nákupem počítačového hardwaru, softwaru, a počítačových periferií a s 
náklady na práci a služby vyplývající z instalace tohoto vybavení. 
 
 
 
 
 
 
B&O Credit for Property/Leasehold Taxes Paid on Aerospace Manufacturing Facilities: 
Výrobci a zpracovatelé komerčních letadel nebo jejich součástek a výrobci nářadí užitého 
v letectví mohou získat odpočet z podnikatelské daně a z daně z provozování zaměstnání 



(„Business & Occupation Tax“) za platbu majetkové/nájemní daně uvalené na nové 
nemovitosti, navýšenou hodnotu zrekonstruovaných nemovitostí a vybavení (musí se 
kvalifikovat na tzv. M&E daňovou úlevu) užitého výhradně k výrobě komerčních letadel nebo 
jejich součástí nebo k výrobě nářadí výslovně určených k výrobě komerčních letadel nebo 
jejich součástek.  
 
Certifikované „FAR Part 145“ opravné stanice a nevýrobní podniky zabývající se vývojem 
produktů letectví mohou získat odpočet z podnikatelské daně a z daně z provozování 
zaměstnání („Business & Occupation Tax“) za platbu majetkové/nájemní daně uvalené na 
nové nemovitosti, navýšenou hodnotu zrekonstruovaných nemovitostí a kvalifikované 
počítačové vybavení a periférie užité výhradně k vývoji leteckých produktů nebo poskytování 
leteckých služeb. 
 
Reduced Business and Occupation (B&Q) Rate: 
Snížená sazba podnikatelské daně a z daně z provozování zaměstnání („Business & 
Occupation Tax“) je k dispozici výrobcům a zpracovatelům komerčních letadel, nevýrobním 
podnikům zabývajících se vývojem leteckých produktů, certifikovaných „FAR“ opravným 
stanicím s tržbami v maloobchodu a výrobcům nářadí užitého v letectví. 
 
Vyspělé technologie (High Technology) 
 
High Technology B&Q Credit for R&D Spending: 
Podniky, které provádí výzkum a vývoj (R&D) v oblastech pokročilých počítačů, pokročilých 
materiálů, biotechnologie, technologie elektronických přístrojů nebo „environmentální“ 
technologie, mohou získat odpočet z podnikatelské daně a z daně z provozování zaměstnání 
(„Business & Occupation Tax“). 
 
Biotechnology & Medical Device Manufacturing Sales & Use Tax Deferral/Waiver: 
Výrobci biotechnologií a lékařských přístrojů mohou získat úlevy z daně z obratu („Sales 
Tax“) související s výstavbou a nákupem vybavení. Platí pro nové i rozšiřující se podniky. 
 
High Technology Sales & Use Tax Deferral/Waiver: 
Daň z obratu související s výstavbou a nákupem vybavení může být odpuštěna podnikům, 
které provádí výzkum a vývoj (R&D) a zkušební výrobu („Pilot-Scale Manufacturing“) 
v oblastech pokročilých počítačů, pokročilých materiálů, biotechnologie, technologie 
elektronických přístrojů nebo „environmentální“ technologie. 
 
Biopaliva (Biofuels) 
 
Reduced B&O Tax Rate for Manufacturing Biodiesel/E85 Motor fuel, etc: 
Snížená sazba podnikatelské daně a z daně z provozování zaměstnání („Business & 
Ocupation Tax“) je k dispozici výrobcům motorového paliva E85, biodieselu, surovin na 
biodiesel nebo paliva z dřevěné biomasy. 
 
 
 
Property/Leasehold Tax Exemption for Manufacturers of Biodiesel/E85 Motor fuel, etc: 
Odpuštění daně z nemovitosti či pronájmu je k dispozici výrobcům motorového paliva E85, 
biodieselu, surovin na biodiesel nebo paliva z dřevěné biomasy. 
 



B&O Tax Deduction for Income received from Retail Sales and Distribution of Biofuels: 
Odpočet z podnikatelské daně a z daně z provozování zaměstnání ((„Business & Ocupation 
Tax“) za příjem získaný od maloobchodních tržeb a distribuce biopaliv je k dispozici 
maloobchodníkům distributorům biodieselového paliva a motorového paliva E85. 
 
Sales/Use Tax Exemption for Machinery/Equipment, Delivery Vehicles & Construction of 
Facilities for Retail Sales of Biofuels: 
K dispozici je osvobození od spotřební daně („Sales & Use Tax“) spojené se stroji a 
vybavením, dodávkovými vozidly a konstrukcí zařízení pro maloobchodní prodej biopaliv. 
Tato úleva se týká maloobchodních prodejců a distributorů biodieselového míchaného paliva 
(„Biodiesel Blend Fuel“) nebo E85 motorového paliva. 
 
Ostatní daňové pobídky 
 
Reduced B&O Tax Rate for Timber Extracting and Manufacturing: 
Snížená sazba podnikatelské daně a z daně z provozování zaměstnání ((„Business & 
Ocupation Tax“) je k dispozici těžařům dřeva, dřevařským výrobcům a zpracovatelům a 
prodejcům dřeva na pni. Úlevu lze získat za následující aktivity: těžba dřeva, zpracovávání 
dřeva na dřevěné produkty, přepracovávání dřevěných produktů na jiné dřevěné produkty, 
prodej dřeva vytěženého prodejcem, prodej dřevěných produktů vyrobených prodejcem ze 
dřeva nebo jiných dřevěných produktů, prodej dřeva na pni jako součásti pozemku (kupec je 
povinen pokácet/vytěžit během 30 měsíců). 
 
Main Street Tax Credit – B&O Tax/Public Utility Tax Credit: 
Společnosti, které přispějí hotovostí do schváleného programu mohou získat odpočet 
v hodnotě rovné 50% až 75% z příspěvku. Mezi schválené programy patří revitalizační 
programy a Main Street Trust Fund. 
 
Commute Trip Reduction Program – B&O Tax/Public Utility Tax Credit: 
Zaměstnavatelé a správci nemovitostí, kteří poskytnou pobídky ke zvýšení počtu osob 
v každém voze při dojíždění do zaměstnání, mohou získat daňový odpočet rovný 50% 
z částky vynaložené za každého zaměstnance. Odpočet nesmí přesáhnout 60 USD za jednoho 
zaměstnance. 
 
Washington Customized Employment Training Program – B&Q Tax Credit: 
Pokud zaměstnavatel zaplatí zaměstnancům školení přes program „Customized Employment 
Training“, má nárok na daňový odpočet v hodnotě 50% z celkových nákladů na školení. 
 
International Services – B&Q Tax Credit for new employment: 
Daňový odpočet je k dispozici za vytvoření pracovních míst v mezinárodních službách, která 
se nachází v Community Empowerment zóně nebo v určených oblastech mezinárodních služeb 
(„International Services Districts“). Mezinárodní služby musí být poskytovány občanům 
jiných zemí než Spojených států nebo tyto služby musí mít primární užití mimo území 
Spojených států.  
Mezi mezinárodní služby patří služby: počítačové, informační, právnické, inženýrské, 
architektonické a finanční, a dále služby jako je účetnictví a daňová příprava, zpracování dat, 
obchodní konzultace, obchodní management, „public relations“ a propagace, zeměměřičství, 
geologické konzultace a oceňování nemovitostí. Hodnota odpočtu je 3 tis. USD za každé 
vytvořené pracovní místo a může platit do dobu až 5 let, pokud je pozice po tuto dobu 
zachována. 



 
Financování 
 
Browfield Revolving Loan Fund: 
Cílem tohoto programu je usnadnit čistění a sanace komerčních nebo průmyslových pozemků, 
které jsou bez užitku, nevyužité nebo opuštěné z důvodu kontaminace (reálné i domnělé). 
Faktory, které ovlivňují, zda žadatel získá tuto podporu, jsou následující: žadatel nezpůsobil 
ani nepřispěl ke kontaminaci daného území, existuje plán, díky němuž bude území v krátké 
době ekonomicky vitální, projekt přinese nová či zachová stávající pracovní místa a projekt 
vylepší stávající podmínky životního prostředí. 
 
The Rural Washington Loan Fund: 
Program poskytuje financování podnikům, které vytvoří nová nebo zachovají stávající 
pracovní místa, zejména osobám s nízkými příjmy. Hodnota úvěru nesmí přesáhnout hodnotu 
1/3 z celkových projektových nákladů. Maximální hodnota úvěru je 1 mil. USD a použít ho 
lze ke koupi, inženýrství, zlepšení, rehabilitaci, konstrukci, provozu nebo údržbě jakýchkoliv 
nemovitostí. 
 
The Forest Products Revolving Loan Fund: 
Cílem programu je financovat projekty, které zavedou „value-added“ procesy produkce. 
Finanční pomoc je k dispozici menším a středně velkým podnikům zabývajících se výrobou 
lesnických produktů. Tyto úvěry lze použít k financování projektů, které přispívají 
k diverzifikaci lesnického průmyslu. Maximální hodnota úvěru je 1 mil. USD. 
 
The Coastal Revolving Loan Fund/Technical Assistence Loan Fund: 
Tento program poskytuje doplňkové financování na expandující a začínající projekty a nízko 
úrokové úvěry na koupi strategií technické podpory nebo rozvoje komunity, které vytvoří 
pracovní místa v oblastech zasažených oslabením rybářského a dřevařského průmyslu. 
Podniky se musí nacházet v jednom z těchto okresů: Clallam, Jefferson, Grays Harbor, Pacific 
nebo Wahkiakum. 
 
HUD Section 108 Guaranteed Loans: 
Jde o úvěry od federálního úřadu rozvoje bydlení a měst („Federal Department of Housing 
and Urban Development“) které mohou podniky získat přes města a kraje, které získají 
podporu od Washington State Small Cities Commerce Development Block Grant programu. 
Zažádat je třeba o částku v rozmezí 1 mil. USD až 4 mil. USD. 
 
Community Development Block Grants (CDBG) Float Loans: 
Města a kraje mohou zažádat o tento grant tohoto programu pokud chtějí prodloužit 
krátkodobé úvěry soukromým podnikům. Normální splatnost úvěru je 24-30 měsíců a 
maximálně je možné půjčit 35 tis. USD za každé vytvořené nebo zachované pracovní místo. 
 
Child Care Facility Fund: 
Cílem tohoto programu je zvýšit dostupnost kvalitní, cenové dostupné a vhodné péče o děti 
z pracujících rodin. Program poskytuje úvěry a granty zaměstnavatelům a podnikům 
zabývajících se péčí o děti. Úvěry lze použít ke spuštění nebo expanzi licencovaného zařízení 
péče o děti, vylepšení existující „DEL“ licencovaného zařízení péče o děti, koupi movitého 
majetku odpisovaného podle federálních daňových zákonů pro zařízení péče o děti, zaplacení 
zdravotních a bezpečnostních vylepšení nebo vybavení pro zařízení peče o děti a na zaplacení 
provozních nákladů za první tři měsíce provozu nového zařízení péče o děti. Granty lze použít 



k zaplacení zdravotních a bezpečnostních vylepšení nebo vybavení pro zařízení peče o děti. 
Získané finance nelze použít na konstrukci, refinancování projektů, cestovní výdaje, dluhy 
nabyté před datem odsouhlasení projektu, politické a náboženské účely a organizace bez 
řádné licence. Maximální hodnota úvěru je 100 tis. USD (minimální zpravidla 25 tis. USD) a 
maximální hodnota grantu je 25 tis. USD (minimální 5 tis. USD). Úvěru je třeba zajistit 
firemním nebo osobním majetkem. Granty musí být dorovnán hotovostí, zbožím a/nebo 
zaplacenými službami. Pokud zařízení nesplní předem stanovené časové podmínky, grant 
musí být vrácen. 
 
Industrial Revenue Bonds: 
Program poskytuje financování nemovitostí a vybavení pro nové a expandující výrobní 
zařízení. O dluhopisy osvobozené od daně mohou zažádat výrobci, zpracovatelské podniky a 
velkoobchodní distribuční centra. 
 
Školení 
 
Washington’s Job Skills Program: 
Tento program umožňuje zaměstnavatelům ušetřit až 900 USD za každého zaměstnance. 
Program dorovnává jakékoliv finanční prostředky použité na školení zaměstnanců. Školení 
může probíhat přímo na místě, v učebnách nebo kombinací obou. Školení je zpravidla 
poskytováno vyššími středními školami („Community College“), ale školení poskytnuté třetí 
stranou je možné použít pokud vyšší střední škola nenabízí určitý předmět. Způsobilost pro 
tento program je odvozena od vytvoření pracovních míst a hodinové mzdy. 
 
Customized Training Program: 
 Tento program poskytuje odpočet z podnikatelské daně a z daně z provozování zaměstnání 
(business & occupation tax) roven polovině celkových nákladů na školení. Školení musí být 
poskytnuto vyšší střední školou („Community College“), průmyslovou nebo soukromou 
profesionální školou, může zahrnovat vyhodnocení dovedností, ohodnocení, školící vybavení, 
materiály, zařízení, provozní materiál a poskytovat školení v základním vzdělávání a 
schopnostech, anglickém jazyce pro nerodilé mluvčí, technických dovednostech a předpisech. 
 
Washington WorkFirst: 
Zaměstnavatelé, kteří zaměstnají kvalifikované pracovníky mohou potencionálně ušetřit až 
2400 USD za každého zaměstnance díky programu Work Opportunity Tax Credit a dalších 
8500 USD díky programu Welfare to Work Tax Credit. 
 
 


