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Základní informace o Arizoně:

Hlavní město: Phoenix
Počet obyvatel: 6 676 627 (14. v USA) (2010)
Hustota zalidnění: 21,7 obyv./km² (33. v USA) (2010)
Průměrný roční příjem domácnosti: 45 739 USD (35. v USA) (2009)
Firemní daň z příjmu: 6,968 % (2011)

Hlavní oblasti podnikání: hornictví (měď), turismus (Grand Canyon), zemědělství (bavlna, 
kukuřice), letecký průmysl (AmSafe), zbrojní průmysl (Taser International)

Arizona se pyšní druhou nejrychleji rostoucí ekonomikou v rámci USA.1 V současné době se 
arizonská vláda zaměřuje na obchodní využití komparativní výhody Arizony dané příznivou
polohou státu pro produkci energie z obnovitelných zdrojů. Čínský výrobce solárních panelů,
společnost Suntech Power, se v současné době nedaleko Phoenixu podílí na stavbě jedné
z největších solárních elektráren na světě.2

Televizní stanice CNBC a magazín Forbes shodně ohodnotili Arizonu jako 18. nejlepší stát 
USA pro provoz firem.3 V porovnání s ostatními státy USA má Arizona relativně nízké 
daňové zatížení fyzických osob a středně vysoké zatížení osob právnických.4 Daň vybíraná při 
nákupu zboží a služeb (sales tax) je jednou z nejvyšších v USA.5

                                                
1 http://www.economywatch.com/world_economy/usa/states/arizona-economy.html
2 http://green.blogs.nytimes.com/2011/02/04/arizona-solar-plant-picks-chinese-supplier/
3 http://www.azchildren.org/MyFiles/business%20climate%20rankings.pdf
4 http://wpcarey.asu.edu/seidman/reports/UnivEconomist/TaxBurden_5-09.pdf, str. 2
5 http://wpcarey.asu.edu/seidman/reports/UnivEconomist/TaxBurden_5-09.pdf, str. 13



Investiční pobídky dle jednotlivých oblastí podnikání:

 Energetika

Non-Residential Solar and Wind Tax Credit

Firmy mohou zažádat o slevu na dani ve výši 10 % z celkové výše nákladů spojených 
s instalací zařízení na výrobu solární či větrné energie. Maximální výše slevy dosahuje 50 tis.
dolarů ročně. Nevyužitá sleva může být uplatněna v průběhu pěti následujících let.

http://www.dsireusa.org/incentives/incentive.cfm?Incentive_Code=AZ18F&re=1&ee=1

Renewable Production Tax Credit

Tato pobídka je určena firmám zabývajícím se produkcí energie z obnovitelných zdrojů. Za
každou vyprodukovanou kilowatthodinu elektřiny z větrné energie či biomasy firma obdrží 
1 cent ve formě slevy na dani po dobu deseti let. V případě solární energie se cena rok od 
roku liší. Minimální výkon zařízení je stanoven na pět megawatt. Firma může uplatnit slevu 
do výše dvou milionů dolarů ročně po dobu trvání programu, tj. do roku 2021.

http://www.dsireusa.org/incentives/incentive.cfm?Incentive_Code=AZ48F&re=1&ee=1

 Podpora nových odvětví

Arizona Innovation Accelerator Program

Pod tento program spadají dílčí programy, jež nabízí kombinaci dotací, slev na daních a 
seminářů, které jsou určeny k podpoře rozvíjejících se odvětví ekonomiky.
Angel Investment Tax Credit Program – program, jenž nabízí slevu na daních investorům, 
kteří financují rozvoj předem vybraných malých firem, jejichž seznam lze nalézt na stránkách 
arizonského ministerstva obchodu. Výše slevy činí 30 % z celkové výše investice, 35 % 
v případě investice do biotechnologií či rurálních oblastí Arizony.
Market Assessment Program – program určený firmám, vyvíjejícím nový produkt či 
technologii, s nimiž se chystají vstoupit na trh. Díky této službě se firmy dozví, jestli po jejich 
produktu existuje poptávka a budou informovány o možnosti spolupráce s jinými firmami a 
marketingových strategiích.

http://www.azcommerce.com/NR/exeres/BDA4A462-F15D-421E-9DA5-29C514EA4B09.htm

 Zóny zahraničního obchodu

Foreign Trade Zones

Foreign Trade Zones, neboli zóny zahraničního obchodu, jsou oblasti, v nichž je za splnění 
určitých podmínek dle federálních zákonů možné odložit platbu cla za zboží nakoupené 
v těchto zónách. Arizona nabízí firmám, jež mají své sídlo v zóně zahraničního obchodu 80 % 
slevu na dani z nemovitosti a movitého majetku (real and personal property tax).

http://www.azcommerce.com/BusAsst/Incentives/Foreign+Trade+Zones.htm

 Obnova zanedbaných oblastí

Enterprise Zones

Firmy, jež investují v oblastech s vysokou nezaměstnaností a chudobou, mohou získat slevu 
na dani z příjmu a majetku (property tax). Za vytvoření nového pracovního místa v těchto 
předem určených oblastech může firma získat slevu na dani z příjmu výši až 3 tis. dolarů 



v průběhu tří let. Tuto slevu lze uplatnit maximálně na dvě stě zaměstnanců, jimž firma platí 
mzdu vyšší než je průměr v daném okrese. V případě zájmu o slevu na dani z majetku 
(property tax) musí firma investovat alespoň 500 tis. dolarů v zanedbaných oblastech, aby 
získala slevu ve výši 5 % ze své investice. Firma nesmí mít více než sto zaměstnanců a její 
hrubý obrat nesmí přesahovat 4 miliony dolarů.

http://www.azcommerce.com/doclib/finance/ez%20summary.pdf

Military Reuse Zone Program

Program určený k využití prostor bývalých vojenských základen nabízený firmám 
podnikajícím v leteckém průmyslu či pojišťovnictví. Firmy mohou získat slevu na dani 
z příjmu ve výši 7,5 tis. až 10 tis. dolarů za každého nového zaměstnance. V současné době se 
v Arizoně nacházejí dvě opuštěné vojenské základny.

http://www.azcommerce.com/BusAsst/Incentives/Military+Reuse+Zone+Program+%28MRZ
%29.htm

 Tvorba nových pracovních míst

Job Training Program

Firmy, jež zaškolují nové zaměstnance, mohou na toto školení získat dotaci ve výši až 75 % 
z celkové výše vynaložených nákladů. Program stanovuje minimální výši vyplácené mzdy, 
jež se liší okres od okresu.

http://www.azcommerce.com/Workforce/JobTraining/Home.htm

 Další

Pollution Control Tax Credit

Jedná se o slevu na dani z příjmu ve výši až 10 % z nákupní ceny zařízení, které redukuje
znečištění životního prostředí nebo mu zabraňuje. 

http://www.azcommerce.com/BusAsst/Incentives/Pollution+Control+Tax+Credit.htm




