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Connecticut

Organizace podporující investice

Department of Economic and Community Development
Office of Business and Industry Development
Adresa: 505 Hudson Street, Hartford, CT 06106
Kontaktní osoba: Patricia Paesani
Email: Patricia.Paesani@ct.gov
Telefon: +1-860-270-8215
Web: www.ct.gov/ecd

Základní informace o Connecticutu

Hlavní město: Hartford
Počet obyvatel: 3 526 937 (29. v USA, 2010)
Hustota zalidnění: 285 obyv./km² (4. v USA, 2010)
Průměrný roční příjem domácnosti: 64 851 USD (1. v USA, 2009)
Firemní daň z příjmu: 7,5 % (2011)

Hlavní oblasti podnikání: 
V současném Connecticutu je význam zemědělství spíše okrajový, mezi hlavní oblasti pak 
patří především chov dobytka, produkce vajec a mořský rybolov. Naopak v průmyslových 
oblastech je značná rozmanitost. Velký význam má letecký průmysl (Sikorsky) společně 
s loďařským průmyslem specializujícím se na stavbu nukleárních ponorek. Dalšími oblastmi 
jsou pak elektrotechnický průmysl, zbrojní průmysl, chemický průmysl, průmysl v oblasti 
produkce a výzkumu farmaceutik, důležitou roli hraje i finanční sektor (pojišťovny, hedgové
fondy). Stát je sídlem firem jako Xerox, GE a Union Carbide.

Connecticut byl jednou ze 13 kolonií, které stály u vzniku USA. V současnosti se jedná o 
jeden z nejrozvinutějších států unie. Jihozápad státu je součástí metropolitní oblasti New York 
City a v podstatě i zbytek státu má metropolitní charakter. Podle výše hrubého domácího 
produktu per capita se Connecticut nachází na prvním místě v rámci USA, je zde však velká 
disproporce, jelikož se ve státě nacházejí také jedny z nejchudších regionů v unii. Podle 
průzkumu organizace Tax Foundation z roku 2010 platí obyvatelé Connecticutu 2. nejvyšší 
majetkové daně v USA.

Investiční pobídky dle jednotlivých oblastí podnikání

 Obnova průmyslových oblastí

Urban and Industrial Site Reinvestment Tax Credit 

Program slouží k podpoře reinvestic do městských či průmyslových oblastí, které budou 
generovat další daňové příjmy, formou slevy na některých typech daně až do výše 100 % 
investice s limitem 100 mil. USD.

http://www.ct.gov/ecd/lib/ecd/urban_ind_site_rein_20090313132859_%282%29.pdf
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 Tvorba nových pracovních míst

New Jobs Creation Tax Credit

Společnost, která přijme nejméně 10 nových zaměstnanců na dobu nejméně 12 měsíců, může 
požádat o slevu na dani z podnikání (corporate income tax) ve výši 60 % z daně z příjmu 
zaměstnance po dobu až 5 po sobě jdoucích let.

http://www.ct.gov/ecd/lib/ecd/new_jobs_create_tax_cred_20090313133124_%282%29.pdf

Qualified Small Business Job Creation Tax Credit Program

Tento program poskytuje slevu na dani místnímu zaměstnavateli, který zaměstná nového 
zaměstnance na hlavní pracovní poměr. Této slevy ve výši až 200 USD měsíčně za každého 
nově přijatého zaměstnance může dosáhnout firma s méně než 50 zaměstnanci.

http://www.ct.gov/ecd/cwp/view.asp?a=1097&q=463768

 Filmový průmysl

Film Production & Digital Media Tax Credits 

Filmová produkce, která investuje minimálně 50 tis. USD, může dosáhnout až 30% slevy na 
dani. V některých případech jsou možná i další zvýhodnění. 

http://www.ct.gov/ecd/cwp/view.asp?a=3880&q=455422

http://www.ct.gov/ecd/cwp/view.asp?a=3880&q=454824

 Obnova zanedbaných oblastí státu

Targeted Investment Community (TIC) Benefits 

V rámci tohoto programu může výrobce ve vybraných lokalitách získat slevu na dani 
z nemovitého i movitého majetku až do výše 80 % po dobu až 5 let. Tato sleva na dani může 
být vyšší při použití moderních technologií v rámci investice.
Některé další benefity mohou být poskytnuty v některých vybraných průmyslových zónách.

http://www.ct.gov/ecd/cwp/view.asp?a=1097&q=437460&ecdNav=|

http://www.ct.gov/ecd/cwp/view.asp?a=1097&q=253522#RealTax

 Další

Insurance Reinvestment Tax Credit Program 

V rámci tohoto programu mohou pojišťovací společnosti obdržet slevu na dani (insurance 
premium tax) až do výše 100 % investice. Podmínkou je aby pojišťovací společnost 
investovala do projektu, který odpovídá stanoveným kritériím. Projekt by měl být minimálně 
z 25 % ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. 

http://www.ct.gov/ecd/lib/ecd/Insurance_Reinvestment_Process_and_Description_for_New_
Provisions_Updated_9.14.10.pdf

Corporate Business Tax Credits

Finanční instituce, která vybuduje nové pracoviště a přijme nové zaměstnance, může obdržet 
slevu na dani až ve výši 50 % až po dobu 10 let s možností prodloužení o dalších 5 let 
v závislosti na lokalitě a počtu nově přijatých zaměstnanců. 

http://www.ct.gov/ecd/lib/ecd/Guide_to_Conn_Business_Tax_Credits_%2708.pdf
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Corporate Business Tax Exemptions

Program poskytuje slevy na dani z příjmu právnických osob pro všechny pojišťovací 
společnosti a dále pak pro zahraniční společnosti, jejichž předmětem podnikaní 
v Connecticutu je pouze obchod s jejich vlastními akciemi či jinými cennými papíry. 

http://www.ct.gov/ecd/cwp/view.asp?a=1097&q=253522#CorpExemptions

Corporate Sales Tax Exemptions

Při nákupu kvalifikovaného zboží je možné odpuštění nepřímé prodejní daně (sale tax). Toto 
odpuštění daně se týká strojů používaných v biotechnologickém průmyslu, dále pak paliv, 
materiálů a nástrojů sloužících k produkci obnovitelných zdrojů a používaných 
v biotechnologickém průmyslu.

http://www.ct.gov/ecd/cwp/view.asp?a=1097&q=253522#CorpExemptions




