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Montana

Organizace podporující investice

Governor’s Office of Economic Development
Adresa: State Capitol, P.O.Box 200801, Helena, MT  59620
Kontaktní osoba: Chris Aageson
Email: caageson@mt.gov
Telefon: +1-406-444-1355
Web: www.commerce.mt.gov

Základní informace o Montaně

Hlavní město: Helena
Počet obyvatel: 980 152 (44. v USA) (2010)
Hustota zalidnění: 2,6 obyv./km² (48. v USA) (2010)
Průměrný roční příjem domácnosti: 40 437 USD (47. v USA) (2009)
Firemní daň z příjmu: 6,75 % (2011)

Hlavní oblasti podnikání: zemědělství, lesnictví, hornictví (uhlí, zlato, stříbro), ropný 
průmysl, turismus

Montana je jedním z nejřidčeji osídlených států USA. Ročně ji navštíví miliony turistů, 
mířících do místních národních parků (Glacier National Park, Yellowstone National Park) či 
na místo konání známé bitvy u Little Bighornu z roku 1876, v níž indiánské kmeny porazily
sedmou kavalerii americké armády. V Montaně se dodnes nachází několik indiánských 
rezervací.

Montana je významným centrem tzv. mikropivovarnictví. Mikropivovar je definován jako
podnik, jehož roční produkce nepřekročí 1,8 mil. litrů. Montana je rovněž státem s třetím 
největším počtem tradičních malých pivovarů v USA. Hornictví tvoří významnou část 
ekonomiky státu, přestože jsou na těžbu uvaleny vysoké daně, jež mají za cíl propagovat 
ekonomické aktivity šetrnější k životnímu prostředí. Daně placené při nákupu zboží a služeb 
(sales tax) v Montaně neexistují. Podle magazínu Tax Foundation patří Montana mezi první 
desítku států USA z hlediska příznivosti své daňové politiky pro firmy.1

Investiční pobídky dle jednotlivých oblastí podnikání

 Tvorba nových pracovních míst

The Montana Reinvestment Act Primary Sector Workforce Training Grant Program

Tento program nabízí firmám dotace v maximální výši 5 tis. dolarů na každého zaměstnance, 
který prochází školením. Pobídka se týká pouze zaměstnanců na plný úvazek, kteří pobírají 

                                                
1 http://www.mtbusiness.com/Business/tax-foundation-ranks-montana-6th-best-business-tax-climate.html
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alespoň průměrnou mzdu. Aby firma mohla zažádat o tuto dotaci, musí splnit jednu 
z následujících podmínek:

- 50 % zisků z prodeje musí pocházet odjinud než z Montany nebo se musí jednat 
o výrobce, který získává minimálně 50 % svých příjmů z obchodování s firmami, jež 
získávají 50 % svých zisků mimo Montanu.

- Firma vyrábí produkt, jenž jinak není v Montaně k dostání a obyvatelé státu by museli
vyjíždět za hranice Montany, aby si tento produkt mohli pořídit

http://recovery.mt.gov/commerce/mrawtg/default.mcpx

New or Expanding Industry Tax Credit

Firmy, které o 30 % navýší své zaměstnanecké stavy, získají slevu na dani z licence (licence 
tax) ve výši 1 % z celkové výše vyplácených mezd placených během prvních tří let fungování 
firmy. Tato pobídka se vztahuje na nové či expandující firmy v široké škále oborů.

http://www.agmrc.org/media/cms/BresterTechNotesWind_B356C77B95CC0.pdf, p.3

 Energetika

The Renewable Resource Grant Program

Tento program je zaměřen na zachování, efektivní využívání a rozvoj obnovitelných zdrojů 
energie v Montaně.  Příkladem takových projektů jsou snahy o zachování čistoty pitné vody 
nebo opravy přehrad. Na tyto a podobné projekty je možné získat až 100 tis. dolarů.

http://dnrc.mt.gov/cardd/ResDevBureau/renewable_grant_program.asp

Ethanol Production Tax Credit

Firmy produkující bioethanol mohou získat slevu na dani z příjmu ve výši 20 centů na každý 
galon.

http://commerce.mt.gov/Energy/biomass.mcpx

Ethanol-blend Fuel Tax Reduction

Díky tomuto programu je možné získat až 15% slevu na dani z příjmu, pokud výrobce do 
pohonných hmot přidává bioethanol. Této pobídky je možné využít dokud platí zákon, jenž 
výrobcům nakazuje přidávat do paliv minimálně 10 % ethanolu, pokud Montana vyprodukuje 
alespoň 40 mil. galonů ročně.

http://commerce.mt.gov/Energy/biomass.mcpx

Biodiesel Tax Credits for Production

Výrobci bionafty mohou obdržet slevu na dani z příjmu ve výši 10 centů za každý 
vyprodukovaný galon.

http://commerce.mt.gov/Energy/biomass.mcpx

Biodiesel Distributor and Retailer Tax Credit

Slevu na dani z příjmu ve výši 2 centy na každý prodaný galon získají distributoři a prodejci 
bionafty.

http://commerce.mt.gov/Energy/biomass.mcpx
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Property Tax Reduction for New/Expanded Generating Facilities

Prvních pět let po vystavení stavebního povolení na zařízení produkující větrnou energii se 
zdaňuje pouze 50 % zdanitelné hodnoty dostaveb a úprav tohoto zařízení. Toto procento se 
zvyšuje po dobu deseti let, po níž bude zdaněno 100 % zdanitelné hodnoty těchto zařízení.

http://www.agmrc.org/media/cms/BresterTechNotesWind_B356C77B95CC0.pdf, str. 3

Commercial or Net Metering System Investment Tax Credit

Jakákoli investice do zdrojů obnovitelné energie vyšší než 5 tis. dolarů se kvalifikuje na slevu 
na dani z příjmu ve výši 35 % z celkové výše investice v daném roce.

http://www.agmrc.org/media/cms/BresterTechNotesWind_B356C77B95CC0.pdf, str. 4

Alternative Energy Revolving Loan Program

Půjčka ve výši 40 tis. dolarů ročně po dobu deseti let je k dispozici firmám, které staví 
zařízení na produkci větrné energie. V roce 2008 se úrok pohyboval okolo pěti procent.

http://www.agmrc.org/media/cms/BresterTechNotesWind_B356C77B95CC0.pdf, str. 4

Alternative Fuels Property Tax Exemption

Zařízení, která vyrábí energii z jiných zdrojů než jsou fosilní paliva, jsou vyjmuta 
z povinnosti platit majetkovou daň (property tax). Maximální částka, jež může být prominuta, 
je 20 tis. dolarů z residenčního majetku a 100 tis. dolarů z komerčního majetku.

http://dobusinessinmontana.com/taxes-incentives/incentives/

Montana Department of Commerce nabízí další pobídky v oblasti energetiky. Podrobnější 
informace o těchto pobídkách lze nalézt pod následujícím odkazem:

http://commerce.mt.gov/content/Energy/docs/BrochureIncentives.pdf

 Obnova zanedbaných oblastí

New Market Tax Credits

Tímto programem se vláda Montany snaží nalákat investory do zanedbaných oblastí státu. 
V případě, že v oblasti, kde žije více než 20 % obyvatel pod hranicí chudoby nebo kde je 
hrubý průměrný příjem nižší než 80 % průměrného příjmu státu, investuje firma alespoň 
3 mil. dolarů, získá slevu na dani z příjmu ve výši 39 %. Tato pobídka se vztahuje na investici 
do většiny typů nemovitostí a již fungujících projektů.

http://dobusinessinmontana.com/taxes-incentives/incentives/




