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Ohio

Organizace podporující investice

Department of Development 
77 South High Street, P.O. Box 1001 Columbus, Ohio 43216 
Kontaktní osoba: Deborah Scherer
Email: deborah.scherer@development.ohio.gov
Telefon: +1-614-466-2317
Web: development.ohio.gov

Základní informace o Ohio

Hlavní město: Columbus
Počet obyvatel: 11 532 111 (7. v USA, 2010)
Hustota zalidnění: 109,6 obyv./km² (10. v USA, 2010)
Průměrný roční příjem domácnosti: 45 879 USD (32. v USA, 2009)
Firemní daň z příjmu: není (2011)

Hlavní oblasti podnikání
Největšími oblastmi ekonomiky jsou finanční a výrobní průmysl, dále je Ohio leaderem 
v biotechnologiích v rámci regionu amerického středozápadu. Díky jedné z nejrozvinutějších 
sítí dálnic a poloze v srdci USA na břehu Erijského jezera je stát mimořádně vhodný pro 
obchod. V současnosti se stává centrem moderních technologií a výzkumu, nachází se zde 
také mnoho centrál nadnárodních korporací. V Ohiu probíhá daňová reforma jejímž 
výsledkem by mělo být snížení celkové daňové zátěže na hodnotu 63 % celkové daňové 
zátěže roku 2005.

Investiční pobídky dle jednotlivých oblastí podnikání

 Výzkum a modernizace

Ohio Research and Development Investment Tax Credit

Tento program umožňuje investorovi získat slevu na dani z obchodní aktivity (commercial 
activity tax) za kvalifikovanou investici do výzkumu a vývoje. Podmínkou je, aby tato 
investice překročila investorovy průměrné roční náklady na výzkum a vývoj za poslední 3 
roky. Z částky překračující tuto hodnotu pak může být 7 % použito ve formě slevy na dani.

http://www.development.ohio.gov/Business/tax_credit.htm

Ohio Manufacturing Machinery and Equipment Investment Grant

V rámci tohoto programu může firma, která investuje do nového strojového vybavení svého 
výrobního podniku, získat slevu na koncesních poplatcích (corporate franchise tax). Tato 
sleva se vypočítá jako 7,5 % (či 13,5 % v méně rozvinutých regionech) z kvalifikované 
investice. Tato investice musí překročit investorovy průměrné roční investice do strojového 
vybavení za poslední 3 roky. Sleva pak bude rozložena do 7 let.

http://development.ohio.gov/Business/ITC/
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Technology Investment Tax Credit

Tento program slouží k podpoře investic do výzkumu a vývoje v rámci menších společností. 
Investor může získat slevu na daních (personal income tax, corporate franchise tax, public 
utility excise tax a intangibles tax). Sleva je poskytována ve výši 25 % investičních nákladů. 
V případě investice v některé z méně rozvinutých lokalit je pak možno uplatnit slevu až do 
výše 30 % investice. Maximální částka investice je 250 tis. USD, v některých lokalitách pak 
až 300 tis. USD. Podmínkou, aby se společnost mohla o slevu ucházet, je taktéž její velikost.
Programu se mohou účastnit, jsou-li jejich hrubé roční příjmy nižší než 2,5 mil. USD. 
Posledním požadavkem pak je, aby hlavním místem podnikání společnosti byl stát Ohio, 
nacházelo se zde alespoň 50 % majetku společnosti a nejméně 50 % zaměstnanců musejí být 
rezidenti.

http://www.development.ohio.gov/Technology/titc/TITCProgram.htm

http://www.development.ohio.gov/technology/titc/Default.htm

http://www.development.ohio.gov/Technology/titc/documents/TITC_07_Program_Guidelines
_12_01_2010.pdf

Research and Development Sales Tax Exemption

Investor, který nakupuje techniku pro výzkum a vývoj, může na základě tohoto programu 
získat její osvobození od státní i lokální nepřímé prodejní daně (state and local sales tax). 

http://www.development.ohio.gov/Business/tax_credit.htm

 Revitalizace

Community Reinvestment Area Program

V rámci tohoto dvoustupňového programu může investor dosáhnout odpuštění daně z 
nemovitého majetku ve vybraných lokalitách. Prvním stupněm je zřízení speciální 
neinvestiční zóny zastupitelstvem obce či okresu. V druhém kroku pak může být investorovi
odpuštěna daň, pokud v rámci investice zrenovuje stávající či postaví nové budovy. Sleva na 
majetkové dani může dosáhnout až 100 % a toto odpuštění daně může být poskytováno po 
dobu 10 až 15 let, podle typu a výše investice.

http://development.ohio.gov/Business/CRA/

http://development.ohio.gov/cms/uploadedfiles/EDD/CRA/CRASUM2.pdf

 Energie

Qualified Energy Project Tax Exemption

V rámci tohoto programu mohou být investorům do čistých typů výroby elektrické energie
(včetně jaderné) po dobu budování projektu odpuštěny některé daně. Jedinou výjimkou je pak 
daň z movitého majetku (personal property tax). Podmínky pro kvalifikovanou investici se liší 
podle plánovaného instalovaného výkonu.

http://development.ohio.gov/Business/AlternativeEnergyTaxExemption.htm

http://development.ohio.gov/Energy/Incentives/GrantsLoans.htm
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 Filmový průmysl

Ohio Motion Picture Tax Incentive

V rámci tohoto programu může být produkci, která utratí minimálně 300 tis. USD, poskytnuta 
sleva na dani ve výši 25 % nákladů na vyplacené mzdy. V případě zaměstnání rezidentů se 
tato sleva navýší na  35 %. Další formou podpory je pak odpuštění daně z ubytovaní (lodging 
tax) u natáčení, které překročí 30 dní.

http://www.ohiofilmoffice.com/Incentives.html

 Pracovní místa

Ohio Job Creation Tax Credit Program (JCTC)

Tento program slouží k podpoře vzniku nových pracovních míst prostřednictvím daňového 
zvýhodnění. Zaměstnavateli, který vytvoří nová pracovní místa, může být poskytnuta sleva na 
koncesních poplatcích z podnikání (franchise tax) a na dani z obchodní aktivity  (commercial 
activity tax). Výše této daňové slevy závisí na daňové povinnosti zaměstnavatele z nově 
vytvořených pracovních míst. Minimálním požadavkem je vznik alespoň 25 nových 
pracovních míst s průměrnou mzdou alespoň 150 % federální minimální mzdy. V některých 
speciálních případech je pak možná výjimka v podobě vzniku alespoň 10 nových pracovních 
míst s průměrnou mzdou alespoň 400 % minimální federální mzdy.

http://development.ohio.gov/Business/jctc/

http://www.development.ohio.gov/Business/tax_credit.htm

Job Retention Tax Credit Program (JRTC)

V rámci tohoto programu může být zaměstnavateli, který se rozhodne zachovat pracovní 
místa, poskytnuta sleva na koncesních poplatcích a dani z obchodní aktivity (franchise and 
commercial activity tax). Tato sleva musí být schválena daňovou agenturou (Ohio Tax Credit 
Authority). Především bude poskytována zaměstnavatelům ve výrobním průmyslu, kteří 
prokáží, že daňová sleva byla hlavním důvodem pro zachování pracovních míst. V rámci 
tohoto programu jsou oprávněni čerpat pouze zaměstnavatelé s minimálně 1 tis. zaměstnanců 
a počáteční investicí alespoň 200 mil USD. V případě, že společnost na místech ohrožených 
zánikem poskytuje mzdu ve výši alespoň 400 % federální minimální mzdy, může počáteční 
investice činit pouze 100 mil USD.  

http://development.ohio.gov/cms/uploadedfiles/Root/JRTCsummary.pdf

http://www.development.ohio.gov/Business/tax_credit.htm

 Další

Manufacturing Machinery & Equipment Sales Tax Exemption

Investor může získat osvobození od státní i lokální nepřímé prodejní daně (state and local 
sales tax) při nákupu strojového vybavení určeného pro produkci zboží ve výrobním závodě.

http://www.development.ohio.gov/Business/tax_credit.htm
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Warehouse Machinery & Equipment Sales Tax Exemption

V rámci tohoto programu může investor získat osvobození od státní i lokální nepřímé prodejní 
daně (state and local sales tax) při nákupu strojového skladištního vybavení, vybavení pro 
transport zboží a techniky pro přímý marketing.

http://www.development.ohio.gov/Business/tax_credit.htm

Warehouse Inventory Tax Exemption

V rámci tohoto programu je zboží vyprodukované v jiném státě, uložené ve skladech ve státě 
Ohio a určené pro export mimo jeho území osvobozeno od majetkové daně (personal property
tax).

http://www.development.ohio.gov/Business/tax_credit.htm

Ohio Enterprise Zone Program

Investor, jehož plán spočívá ve výrazné finanční investici do movitého či nemovitého majetku 
nebo který rozšiřuje svou stávající výrobu v rámci zóny, může dosáhnout na určité daňové 
pobídky. Zákon umožňuje lokálním zastupitelům poskytnout v rámci těchto zón slevu na 
majetkových daních (personal and real property tax) ve výši až 75 % na dobu až 10 let. 

http://development.ohio.gov/Business/ez/

http://www.ohiomeansbusiness.com/incentives-and-tax-reform/economic-development-
incentives/index.php




