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Daňové úlevy: 
 
Article 3J Tax Credit:  
Program poskytuje podnikům odpočet z daní za vytvoření pracovních míst, investice do 
obchodního majetku a v některých případech také do nemovitého majetku. Kraje státu Severní 
Karolína jsou každoročně rozděleny do 3 úrovní (tzv. „Tiers“). Kraje 1. úrovně patří mezi 
ekonomicky nejzanedbanější ve státě, 3. úroveň mezi nejméně zanedbané. Podrobnější 
informace o krajích a jejich aktuálních úrovních jsou k nalezení na výše uvedené adrese.  
 
Úleva je aplikována po dobu 4 let (každý rok rovným dílem) následující rok, kdy jsou 
pracovní místa vytvořena. Zaměstnavatelé mohou získat odpočet z daní za každou novou 
pracovní pozici v těchto hodnotách: 

• 12.5 tis. USD v úrovni 1, vytvořeno musí být minimálně 5 míst 
• 5 tis. USD v úrovni 2, vytvořeno musí být minimálně 10 míst 
• 750 USD v úrovni 3, vytvořeno musí být minimálně 15 míst 

 
Dalších 1 tis. USD za každou pozici je možné získat, pokud jsou místa vytvořena v určitých 
velmi chudých oblastech (tzv. „Urban Progress Zones“ nebo „Agrarian Growth Zones“) a 
dalších $2000 je možné získat, pokud je zaměstnán obyvatel těchto chudých oblastí nebo 
osoba dlouhodobě nezaměstnaná. 
 
Daňová úleva za investici do obchodního majetku je také aplikována po dobu 4 let (každý rok 
rovným dílem) následující rok, kdy je investice uskutečněna. Výše úlevy je procentuálně 
odvozena od výše výdajů na hmotný movitý majetek a úrovně oblasti (informace o úrovních 
viz výše): 

• V úrovni 1 je úleva 7% z výdajů bez ohledu na jejich celkovou výši (tato úleva platí 
také pro velmi chudé oblasti, viz výše) 

• V úrovni 2 je úleva 5% z výdajů(minimální výše výdajů musí být 1 mil. USD) 
• V úrovni 3 je úleva 3,5% z výdajů (minimální výše výdajů musí být 2 mil. USD) 

 
Společnosti, které investují alespoň 10 mil. USD do nemovitého majetku během tří let a 
vytvoří alespoň 200 pracovních míst během dvou let do projektu umístěného v oblasti 1. 
úrovně, mají nárok na daňovou úlevu v hodnotě 30% z investované částky. Tato úleva je 
aplikována po dobu 7 let (každý rok rovným dílem) následující rok, kdy je majetek poprvé 
použit během operací. 
  
Oficiální informace o programu Article 3J Tax Credit jsou k dispozici na 
www.nccommerce.com. 
 
.Research and Development Tax Credits: 



Program poskytuje daňové úlevy na určité výdaje na vědu a výzkum. Pokud má společnost 
tržby menší než 1 mil. USD, nebo pokud je výzkum proveden v kraji 1. úrovně (informace o 
úrovních viz výše), daňový odpočet je 3.25 % z výdajů na vědu a výzkum. V ostatních 
případech je daňové zvýhodnění 1.25 % (výdaje $0-50 milionů), 2.25 % (výdaje 50 mil. USD 
-200 mil. USD) nebo 3.25 % (výdaje více než 200 mil. USD). 
 
N.C. Ports Tax Credits: 
Tento program poskytuje úlevy na daň z příjmu pro společnosti, které používají přístavní 
zařízení v Morehead City a Wilmingtonu. Tento kredit se může rovnat až 50% celkové roční 
daňové povinnosti, může být převáděn až 5 let, a maximální hodnota je 2 mil. USD. Podrobné 
informace o službách a cenách, které tyto přístavy nabízejí, včetně zmíněné daňové úlevy jsou 
k dispozici na www.ncports.com/ nebo na telefonu 1-800-334-0682. 
 
Renewable Energy Tax Credits: 
Tento program poskytuje daňové úlevy ve výši až 35% na výdaje spojené s nákupem majetku 
užitého jako zdroj obnovitelné energie a jeho uvedením do provozu. Výše daňové úlevy je 
odvozena od ekonomického sektoru a použitého typu obnovitelné energie. Maximální daňová 
úleva v hodnotě 2.5 mil. USD je k dispozici za využití solární, větrné, vodní energie a energie 
z biomasy energie v komerčních a průmyslových zařízeních včetně fotovoltaiky, denního 
osvětlení, solárního ohřevu vody a solárního vytápění vnitřních prostor. Více informací o 
tomto programu je k dispozici na telefonu (919)733-8510. 
 
Pobídky udělované na základě volného uvážení 
 
Job Development Investment Grant: 
Tento program, spravovaný „Komisí pro ekonomické investice“ (Economic Investment 
Committee), poskytuje omezený počet hotovostních dotací novým a expandujícím 
společnostem, které budou ekonomicky přínosné pro stát. Kritéria, která musí být splněna, 
jsou následující: 

• Výsledkem projektu musí být čistý růst zaměstnanosti 
• Projekt musí zvýšit množství pracovních příležitostí a posílit ekonomiku státu Severní 

Karolína 
• Projekt musí být v souladu s ekonomickými cíli státu a oblasti, ve které se nachází 
• Projekt musí být schopný konkurovat jinému státu (státům) nebo zemím 
• Dotace musí být nezbytná k dokončení projektu v Severní Karolíně 
• Společnost musí splnit podmínky ohledně zdravotního pojištění a bezpečnosti 

pracoviště 
• Projekt musí zůstat na stejném nebo jiném schváleném místě po dobu alespoň 150% 

dotační lhůty   
• Smlouva musí obsahovat ustanovení, že pokud projekt nezůstane v určeném místě po 

požadovanou dobu, dotace mohou být zabaveny Komisí. 
 
Komise je oprávněná udělit až 25 dotací ročně. Dotace jednotlivým společnostem mohou být 
poskytovány po dobu až 12 let. Maximální suma vyplacená v jednom roce za všechny dotace 
nesmí přesáhnout 15 mil. USD, z čehož vyplývá, že Komise může udělit až 180 mil. USD 25 
různým společnostem během 12 let.  
 
One North Carolina Fund: 
Tento program podporuje vytváření a zachovávání kvalitních pracovních míst v „knowledge-
driven“ odvětvích s vysokou přidanou hodnotou. Dále finančně podporuje společnosti a 



odvětví, která se snaží expandovat do Severní Karolíny a jsou považována za zásadní pro 
zdraví ekonomiky. Dotace mohou být použity na koupi a instalaci zařízení, na opravy a 
renovace existujících budov, vodovodních a plynových potrubí, kanalizace a elektrického 
vedení. Společnost musí splnit mzdový limit a místní správa musí dotovat stejnou částku. 
Oficiální informace jsou k dispozici na www.nccommerce.com. 
 
The One North Carolina Small Business Program: 
Tento program podporuje menší a střední technologické společnosti v Severní Karolíně, které 
se nachází v kritické začínající nebo rozvojové fázi. Svými dotacemi jim tento program 
pomáhá konkurovat větším společnostem. Pokud společnost získá federální „SBIR“ nebo 
„STTR“ dotace, může díky tomuto programu získat další dotace (až 50% z federální dotace) a 
náhradu nákladů spojených se získáním těchto dotací. Programy „SBIR“ a „STTR“ poskytují 
federální dotace na podporu malých inovačních společností v oboru moderních technologií. O 
tyto dotace je možné zažádat na www.grants.gov. Oficiální informace o The One North 
Carolina Small Business programu a jeho aktuální dostupnosti jsou k nalezení zde.  
 
Site and Infrastructure Grant Fund: 
Tento program poskytuje financování zemních prací a infrastruktury. 
 
Job Maintenance and Capital Development Fund: 
Tato diskreční pobídka nabízí omezené množství dotací společnostem, které  

• Mají alespoň 2 tis. zaměstnanců 
• Se nachází v krajích 1. úrovně (viz výše) 
• Investují alespoň 200 mil. USD do nemovitého majetku a zdokonalení hmotného 

movitého majetku během 6 let 
 
Více informací je k dispozici zde: 
Stewart Dickinson, Director 
Commerce Finance Center 
Tel.: (919)715-6560 
sdickinson@nccommerce.com  
 
Další úsporné programy 
 
Foreign Trade Zones (zóny zahraničního obchodu): 
Zóny zahraničního obchodu jsou specifické oblasti, ve kterých je možné se za určitých 
podmínek vyhnout celním povinnostem spojených s dovozem.  
 
 
 
 
 
Ve státě se nachází 6 takových zón a více informací o nich je k dispozici na této kontaktní 
adrese zde:  
 
Jean Davis 
Director of International Trade Division 
North Carolina Department of Commerce 
301 N. Wilmington St. 
4320 Mail Service Center 



Raleigh, NC 27699-4320 
Tel.: (919) 715-5746, e-mail: jdavis@nccommerce.com 
 
Industrial Revenue Bonds: 
Nezdaněné financování je k dispozici pro nové nebo expandující výrobny a některé 
zpracovatelské závody pevného odpadu či odpadních vod. Podmínky, které musí být splněny, 
jsou následující: alespoň 75% operací musí být výrobních, bankou musí být vystaven 
akreditiv, společnost musí získat certifikaci o ohleduplnosti k životnímu prostředí od „North 
Carolina Department of Environment and Natural Resources“ (Úřad pro ochranu životního 
prostředí a přírodních zdrojů), společnost musí prokázat, že neopouští jiné (nebo původní) 
zařízení pokud neprokáže, že původní zařízení je pro ni nevhodné, společnost musí vytvořit 
jednu pracovní pozici za každých 250 tis. USD dotace a získané prostředky mohou být 
použity pouze na pozemky, budovy a zařízení (fixní aktiva). 
 
Community Development Block Grants a Industrial Development Fund: 
Oba tyto programy poskytují půjčky a dotace místním magistrátům na rozvoj infrastruktury a 
životního prostředí v nejvíce ekonomicky zanedbaných oblastech. 
 
Více informací o programu Industrial Development Fund je k dispozici zde: 
 
Mark Poole 
Commerce Finance Center 
Tel.: (919)733-4907, e-mail: e-mail: mpoole@nccommerce.com 
 
Informace o programu Community Development Block Grants jsou k dispozici zde: 
 
NC Department of Commerce 
Division of Community Assistance 
1307 Glenwood Avenue. Suite 250 
Raleigh, NC 27605 
(919)733-2850 
(919) 33-5262 (fax) 
 
Road Access and Rail Access Programs (silniční a železniční programy) 
Ministerstvo dopravy Severní Karolíny (N.C. Department of Transportation) je pověřeno 
udělováním dotací na výstavbu silnic a železnic k novým nebo expandujícím průmyslovým 
zařízením. Tyto dotace jsou poskytnuty společnostem, které přinesou prospěch, nová pracovní 
místa a investice do Severní Karolíny.  
Žádost o dotace na železnice jsou k dispozici na internetové adrese www.bytrain.gov. Je také 
možné kontaktovat Mrs. Pamelu Davis na pamdavis@ncdot.gov.   
 
Recycling Business Assistence Center: 
Toto centrum poskytuje dotace, daňové úlevy za nákup recyklačních zařízení a půjčky 
podnikům, které se účastní recyklace v Severní Karolíně. Více informací je k dispozici na 
telefonu (919)715-6500.   
 
North Carolina Biotechnology Center: 
„Centrum biotechnologie Severní Karolíny“ podporuje rozvoj výzkumných, obchodních a 
vzdělávacích programů. Poskytuje například půjčky, dotace univerzitám na laboratorní 



zařízení a výzkum, podporuje školení apod. Více informací o tomto programu je k dispozici 
zde: 
 
Ginny DeLuca 
Tel.: (919)549-8842 
 
Film Incentives (Filmové pobídky): 
Tento program nabízí pobídky pro filmovou produkci ve státě Severní Karolína. Tyto pobídky 
zahrnují například daňovou úlevu 25% z výdajů (minimálně 250 tis. USD) v Severní 
Karolíně. Kompletní přehled, včetně odpovědí na často kladené otázky ohledně tohoto 
programu, je k dispozici na adrese www.ncfilm.com. Kontaktní osobou tohoto programu je: 
 
Aaron Syrett, Director 
301 N. Wilmington Street 
Raleigh, NC 27601 
Tel.: (919)733-9900, e-mail: aaron@ncfilm.com 
www.ncfilm.com. 
 


