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Missouri

Organizace podporující investice

Missouri Partnership
120 S. Central Ave., Suite 1150, St. Louis, MO 63105
Kontaktní osoba: Dennis Pruitt
Email: Dennis@MissouriPartnership.com
Telefon: +1-877-725-0949
Web: www.missouripartnership.com

Základní informace o Missouri

Hlavní město: Jefferson City
Počet obyvatel: 6 011 741 (18. v USA, 2010)
Hustota zalidnění: 33,6 obyv./km² (28. v USA, 2010)
Průměrný roční příjem domácnosti: 48 769 USD (26. v USA, 2009)
Firemní daň z příjmu: 6,25 % (2011)

Hlavní oblasti podnikání: 
Mezi hlavní průmyslová odvětví patří letecký průmysl, výroba dopravních zařízení, 
zpracování potravin, chemický průmysl, výroba elektrických zařízení a piva (Budwaiser).
Významná je pak i těžba nejrůznějších nerostných surovin.Význam zemědělství na státní 
ekonomiku je značný, stát je jedním z největších producentů prasat a dobytka v rámci USA. 
Pěstuje se zde především sója a kukuřice.

Stát leží na soutoku řek Missouri a Mississippi a je někdy označován jako stát ležící na 
pomezí mezi západem a východem stejně tak jako mezi jihem a severem USA.

Investiční pobídky dle jednotlivých oblastí podnikání

 Rekonstrukce

Rebuilding Communities Tax Credit Program

V rámci tohoto programu může nový  investor získat slevu ve výši až 40 % na dani z příjmu 
právnických osob (corporate income tax) v maximální výši 125 tis. USD na rok. Tato sleva 
může být uplatňována po dobu až 3 let, další možností je pak uplatnění slevy na dani z příjmů 
zaměstnanců ve výši 1,5 %.

http://www.missouripartnership.com/Incentives-and-Tax-Reform/Business-Recruitment

http://www.missouripartnership.com/Portals/0/PDF/rebuilding%20communities%20tax%20c
redit%20program.pdf
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 Filmový průmysl

Film Production Tax Credit

V rámci tohoto programu na podporu filmového průmyslu může investor získat slevu na 
celkové daňové zátěži ve výši až 35 % produkčních nákladů. Podmínkou jsou minimální 
vynaložené náklady ve výši minimálně 50 tis. USD při celkovém trvání filmu do 30 minut
a minimálně 100 tis. USD při překročení 30 minutové hranice. Celková maximální výše slevy 
je stanovena na 4,5 mil. USD.

http://www.ded.mo.gov/film/incentives.asp

 Pracovní místa

Enhanced Enterprise Zone

V rámci tohoto programu může investor dosáhnou slevy na majetkových daních, konkrétně na 
dani z nemovitosti (real property tax) ve výši nejméně 50 % po dobu 10 let. Podmínkou je 
realizace investice v dané lokalitě (Enhanced Enterprise Zone). Výše slevy je závislá na 
ekonomickém přínosu investice a počtu nových pracovních míst.

http://www.missouripartnership.com/Incentives-and-Tax-Reform/Business-Recruitment

http://www.missouripartnership.com/Portals/0/PDF/enhanced%20enterprise%20zone.pdf

Missouri Quality Jobs Program

V rámci tohoto programu mohou získat podporu malé a expandující investiční projekty. 
Podpora je poskytována formou odpuštění  státní srážkové daně (state withholding tax) u nově 
vytvořených pracovních míst.  

http://www.missouripartnership.com/Portals/0/PDF/Missouri%20Quality%20Jobs%20Progr
am.pdf




