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Alabama

Organizace podporující investice

Alabama Development Office
Adresa: 401 Adams Avenue, 6th Floor, P.O. Box 304106, Montgomery, AL 36130
Kontaktní osoba: Cheryl Hatfield
Email: cheryl.hatfield@ado.alabama.gov
Telefon: +1-334-242-0462
Web: www.ado.alabama.gov

Základní informace o Alabamě

Hlavní město: Montgomery 
Počet obyvatel: 4 729 656 (23. v USA, 2010)
Hustota zalidnění: 36,4 obyv./km² (27. v USA, 2010)
Průměrný roční příjem domácnosti: 39 980 USD (48. v USA, 2009)
Firemní daň z příjmu: 6,5 % (2011)

Hlavní oblasti podnikání
Zemědělství: drůbež, vejce, dobytek, malé stromky na další výsadbu (školky), arašídy, bavlna, 
zelenina, mléko, sója
Průmysl: automobilový průmysl (4. místo v produkci v rámci USA), v poslední době se 
dynamicky rozvíjí letecký průmysl, dále pak zpracování dřeva, řeziva, výroba nábytku, 
papíru, hornictví, výrobky z plastu a kaučuku, dopravní zařízení, textilní výroba

Stát Alabama leží v oblasti amerického jihovýchodu. Poměrně štědrá politika investičních 
pobídek, relativně nízké daňové zatížení (umožňuje odečet federální prodejní daně)
a vynikající dopraví infrastruktura z ní činí atraktivní místo pro investice.

Alabama zažila silný hospodářský růst spojený s rozšířením převážně zemědělské produkce 
o produkci v oblasti automobilového a leteckého průmyslu. Ve státě mají své sídlo významné 
společnosti. Z oblasti leteckého průmyslu se zde nachází především Boeing, Lockheed Martin 
a GE. Automobilový průmysl je pak zastoupen zahraničními investory jako jsou Mercedes-
Benz, Honda, Hyundai a Toyota.
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Investiční pobídky dle jednotlivých oblastí podnikání

 Obnova průmyslových oblastí

Brownfield Development Tax Abatements

V rámci tohoto programu mohou být až na 20 let odpuštěny daně v podobě nepřímé daně při 
nákupu zboží a služeb (sales and use taxes) stejně tak jako daně z příjmu právnických osob
(corporate income tax). Podmínkou je investice do lokality jenž je uvedena na seznamu 
Alabama Department of Environmental Management’s voluntary cleanup program. 

http://www.revenue.alabama.gov/Taxincentives/abatecover.htm

 Tvorba nových pracovních míst

Capital Investment Income Tax Capital Credit

Tento program má za cíl podporu vzniku nových pracovních míst prostřednictvím poskytnutí 
slevy na dani ve výši 5 % z kapitálových nákladů vlastního projektu po dobu až 20 let. Tato 
možnost se týká kvalifikovaných projektů jako jsou například firemní centrály, datová centra, 
projekty související s obnovitelnými zdroji energie a různá výzkumná pracoviště. V některých 
takzvaných znevýhodněných oblastech státu mohou být kriteria mírnější. Požadavky na 
minimální výši investice se pohybují od 500 tis. USD do 100 mil. USD.

http://www.revenue.alabama.gov/Taxincentives/capcrsummary.htm

http://www.edpa.org/location-advantages/taxes-and-incentives.html

http://www.edpa.org/docs/Favored-Geographic-Areas-doc.pdf

Income Tax Education Credit

Zaměstnavatel, který poskytne zaměstnanci dodatečné vzdělání v rámci aprobovaného 
programu do dosažení 12. třídy, si může odečíst 20 % nákladů tohoto programu z daně 
z příjmu právnických osob.

http://www.revenue.alabama.gov/incometax/1webreghold/810-03-135.htm

 Obchodní zóny

Foreign-Trade Zones

Zahraniční obchodní zóny (FTZ) jsou speciálně určené oblasti, které jsou vyjmuty z celního 
území USA. V současné době jsou v Birminghamu, Mobile, Huntsville, Montgomery a 
Dohan.
General Purpose Zone
V této zóně může podnikat libovolný počet firem, jediné omezení je fyzický rozměr zóny. 
Zahraniční a domácí zboží může být přijato do zóny bez vyměření cla, může zde být 
skladováno, smontováno, zpracováno a clo bude vyměřeno až v okamžiku konečného 
opuštění zóny. 
Non-Contiguous Sites of a General Purpose Zone and Subzones
Výhodou tohoto modelu je, že v rámci jedné žádosti u místního daňového ředitelství může 
investor provozovat podnikaní ve více FTZ najednou. V případě subzóny zahraničního 
obchodu může investor požádat o fyzické rozšíření General Purpose Zone za stanovených
podmínek.

http://www.ado.alabama.gov/content/ourstate/Taxes/publications/tax_foreign-trade-zones.pdf
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State Enterprise Zones

Ve státě Alabama se nachází 28 průmyslových zón sloužících k povzbuzení ekonomického 
růstu v ekonomicky slabších regionech. Krom dalších výhod jsou v každé zóně nabízeny
rozvojové balíčky v podobě úlev na místních daních a dalších nedaňových pobídek. 
Základní podpora zahrnuje slevu na jakoukoliv státní daň, tato sleva však nesmí překročit 
2,5 tis. USD na zaměstnance. Procentuální výše a doba poskytování slevy závisí na počtu 
nových zaměstnanců a výši investice.

http://www.adeca.state.al.us/C12/EZ/default.aspx

http://www.ado.alabama.gov/content/ourstate/Taxes/publications/tax_state-enterprise-
zones.pdf

 Další

Business Privilledge Tax Cap

V rámci podpory rozvoje podnikání je maximální daň z podnikání zastropována 
na 15 tis. USD s několika výjimkami pro finanční a pojišťovací instituce kde strop činí 
3 mil. USD.

http://www.revenue.alabama.gov/Taxincentives/buspriv.html

The Renewal Community Program

Na základě tohoto federálního programu může být poskytnuta sleva na federální dani z příjmu 
v případě investice do vybraných lokalit. V Alabamě se nacházejí tři takovéto lokality. 
Podmínkou je vytvoření pracovních míst pro místní rezidenty. Daňové výhody zahrnují jak 
slevu na dani za každého zaměstnance tak i například zrychlený daňový odpočet movitého 
majetku.

http://www.adeca.state.al.us/C15/RC/default.aspx

http://www.edpa.org/docs/alabama-renewal-communities.pdf




