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Louisiana

Organizace podporující investice

Louisiana Economic Development
1051 North Third Street, Baton Rouge, LA 70802
Kontaktní osoba: Larry Collins
Email: lcollins@la.gov
Telefon: +1-225-342-5349
Web: www.louisianaeconomicdevelopment.com

Základní informace o Louisianě

Hlavní město: Baton Rouge
Počet obyvatel: 4 529 426 (25. v USA, 2010)
Hustota zalidnění: 40,5 obyv./km² (24. v USA, 2010)
Průměrný roční příjem domácnosti: 45 433 USD (37. v USA, 2009)
Firemní daň z příjmu: 4 - 8 % (2011)

Hlavní oblasti podnikání: 

Primární roli v ekonomice státu hraje rybolov, Louisiana je mimo jiné producentem 90 % 
langust na světovém trhu. V oblasti zemědělství je pak významným odvětvím pěstování 
bavlny a sóji a chov dobytka. Především v oblasti New Orleans zastává významnou pozici i 
cestovní ruch. Hlavní průmyslovou oblastí je pak těžba a zpracování ropy, dále pak dopravní 
průmysl a v poslední době významně rostoucí kinematografický průmysl.
Stát Louisiana si jako bývalá francouzská kolonie ponechává některé aspekty tohoto období i 
v současnosti. Příkladem může být používání takzvaného kontinentálního práva namísto 
v USA obvyklého common law, tento aspekt může českému investorovi zjednodušit přístup 
na místní trh. 

Investiční pobídky dle jednotlivých oblastí podnikání

 Filmový , hudební a zábavní průmysl

Digital Media and Software Incentive

V rámci tohoto programu může investor získat daňovou slevu 25 % na kvalifikované
produkční náklady a slevu 35 % na náklady spojené se zaměstnáním místní pracovní síly. 
Podmínkou je investice do digitálních technologií nebo softwaru.

http://www.louisianaeconomicdevelopment.com/opportunities/incentives--programs/digital-
media-incentive.aspx
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Motion Picture Industry Development Tax Credit

V rámci tohoto programu může být produkci, která v Louisianě vynaloží náklady minimálně 
300 tis. USD, poskytnuta sleva na dani ve výši 30 %, v případě zaměstnání rezidentů se tato 
sleva navýší o dalších 5 %.

http://www.louisianaeconomicdevelopment.com/opportunities/incentives--programs/motion-
picture-tax-credit.aspx

Sound Recording Investor Tax Credit

Tento program umožňuje slevu na dani ve výši až 25 % při investici minimálně 15 tis. USD 
do nahrávacího studia či techniky.

http://www.louisianaeconomicdevelopment.com/opportunities/incentives--programs/sound-
recording-investor-tax-credit.aspx

Live Performance Tax Credit

Tento program poskytuje slevu na dani pro investory do infrastruktury určené pro živá
vystoupení. Minimální výše investice je 100 tis. USD a po překročení částky 1 mil. USD má 
investor nárok na maximální slevu na dani ve výši 25 % nákladů projektu.

http://www.louisianaeconomicdevelopment.com/opportunities/incentives--programs/live-
performance-tax-credit.aspx

 Revitalizace

Restoration Tax Abatments

Tento program umožňuje slevu na majetkové dani (property tax) až ve výši 100 % po dobu až 
5 let při renovaci nemovitosti. Podmínkou je, že se nemovitost musí nacházet ve vybrané 
lokalitě.

http://www.louisianaeconomicdevelopment.com/opportunities/incentives--
programs/restoration-tax-abatement.aspx

Enterprise zone

Tento program slouží k podpoře vzniku nových pracovních míst v zanedbaných oblastech. 
Tato pracovní místa musí být obsazena místními rezidenty se ztíženou možností uplatnění, 
kteří pobírají nějakou z forem státní podpory. Požadavkem proto není přímá investice, ale 
pouze vznik nových pracovních míst. Podpora je poskytována slevou na dani ve výši 2,5 tis. 
USD na každého nově přijatého zaměstnance a dále pak prostřednictvím slevy na prodejní 
dani či na dani z majetku. V případě investice je možné využít slevu na dani ve výši 1,5 % 
investovaných nákladů.

http://www.louisianaeconomicdevelopment.com/opportunities/incentives--
programs/enterprise-zone.aspx

 Výzkum a modernizace

Research and Development Tax Credit

Tento program je určen k podpoře modernizace a výzkumu. Poskytuje slevu na dani ve výši 
až 40 % pro firmy s méně než 50 zaměstnanci, které sídlí v Louisianě.

http://www.louisianaeconomicdevelopment.com/opportunities/incentives--programs/research-
and-development-tax-credit.aspx
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Technology Commercialization Credit and Jobs Program

Tento program poskytuje slevu na dani společnostem, které se finančně podílejí na uvádění 
nových technologií vyvinutých v Louisianě do praxe. Výše této slevy může dosáhnout až 
40 % s možností dalšího navýšení v případě vzniku nových pracovních míst pro rezidenty. 
Jednou z podmínek programu je partnerství s místní univerzitou.

http://www.louisianaeconomicdevelopment.com/opportunities/incentives--
programs/technology-commercialization-credit.aspx

Modernization Tax Credit

V rámci tohoto programu může stávající majitel průmyslové výroby obdržet slevu na dani
5 % při modernizaci, která povede k zefektivnění procesu výroby minimálně o 10 %. 

http://www.louisianaeconomicdevelopment.com/opportunities/incentives--
programs/modernization-tax-credit.aspx

 Tvorba pracovních míst

Quality Jobs

Tento program podporuje vznik nových kvalifikovaných míst prostřednictvím přímé finanční 
dotace ve výši 5 až 6 % mzdových nákladů po dobu až 10 let či možností slev na nepřímých 
daních jako je prodejní daň (sales/use tax). Investice musí směřovat do jednoho z vybraných 
průmyslových odvětví jako je biotechnologie, IT apod. Dále se mohou firmy do programu 
kvalifikovat generují-li více než 50 % zisku mimo stát Louisiana nebo pokud investují
v lokalitě s nadprůměrnou nezaměstnaností. Minimální daňové náklady spojené se 
zaměstnáváním musí být pro zapojení do tohoto programu 250 tis. USD za rok pro firmu 
s méně než 50 zaměstnanci a 500 tis. pro firmy s více než 50 zaměstnanci.

http://www.louisianaeconomicdevelopment.com/opportunities/incentives--programs/quality-
jobs.aspx

Louisiana Fast Start

Stát provádí zdarma na požádání budoucího zaměstnavatele školení a nábor uchazečů o 
zaměstnání ve vybraných oborech jako jsou odvětví výzkumu, budování centrál, digitální 
průmysl a některé další.

http://www.louisianaeconomicdevelopment.com/opportunities/incentives--
programs/louisiana-faststart.aspx

 Další

Industrial Tax Excemption

V rámci tohoto programu může investor získat až 100% slevu na majetkové dani (property 
tax) až po dobu 10 let. Podmínkou je investice do kvalifikované průmyslové výroby.

http://www.louisianaeconomicdevelopment.com/opportunities/incentives--
programs/industrial-tax-exemption.aspx




