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Idaho

Organizace podporující investice

Economic Development Division
Adresa: 700 West State Street, Boise, ID 83720
Kontaktní osoba: Damien Bard
Email: damien.bard@trade.idaho.gov
Telefon: 1-505-827-2486
Web: www.idahoworks.com  

Základní informace o Idahu

Hlavní město: Boise
Počet obyvatel: 1 559 796 (39. v USA) (2010)
Hustota zalidnění: 7,3 obyv./km² (44. v USA) (2010)
Průměrný roční příjem domácnosti: 46 778 USD (30. v USA) (2009)
Firemní daň z příjmu: 7,6 % (2011)

Hlavní oblasti podnikání: zemědělství (brambory), dřevozpracovatelský průmysl, hornictví 
(stříbro), věda a technologie (Hewlett-Packard)

Ekonomika státu Idaho je převážně orientována na zemědělskou produkci. Idaho je jedním 
z nejvýznamnějších producentů zemědělských plodin v USA, neboť zastává téměř třetinu 
celkové produkce brambor v zemi. Největší pivovarnický podnik v USA, Anheuser Busch, 
vlastní v Idahu tři zařízení na výrobu pivovarnického sladu, který se pak vyváží do celých 
USA. Na východě Idaha se nachází národní laboratoř pro výzkum jaderné energie Idaho 
National Laboratory, jež přispívá k ekonomické prosperitě této části státu. Na severu Idaha se 
pěstuje vinná réva.

Společnost ATK, výrobce armádní munice, jenž figuruje na seznamu pěti set největších 
amerických firem časopisu Fortune1, vlastní v Idahu několik továren. V současné době tvoří 
nejvýznamnější část ekonomiky Idaha obory spojené s vědou a technologiemi, jež představují 
čtvrtinu veškerých státních příjmů a více než dvě třetiny exportu.2 Jednou z významných 
technologických společností působících v Idahu je Hewlett-Packard, který do hlavního města 
Boise umístil výrobu svých laserových tiskáren. Idaho má díky své poloze jedny z nejnižších 
nákladů na provozování obchodní činnosti v USA.3 Ceny energií patří mezi nejnižší v zemi a 
Idaho značně využívá svého hydroenergetického potenciálu k výrobě elektřiny.4 Populace 
Idaha rovněž patří mezi nadprůměrně vzdělané v rámci USA. Vysokoškolský diplom vlastní 
37 % obyvatelstva, což je o 10 % víc než je federální průměr.5

                                                
1 http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2010/snapshots/1034.html
2 http://idahobusinessreview.com/2008/09/24/trade-report-says-70-percent-of-idaho-exports-are-hightech/
3 http://www.commerce.idaho.gov/business/incentives-/
4 http://www.commerce.idaho.gov/assets/content/docs/Incentives%20Guide%202010.pdf
5 http://www.commerce.idaho.gov/assets/content/docs/Incentives%20Guide%202010.pdf
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Investiční pobídky dle jednotlivých oblastí podnikání

 Věda a výzkum

5% Research Income Tax Credit

Firmy provádějící v Idahu kvalifikovaný výzkum mohou získat pětiprocentní slevu na dani 
z příjmu.

http://www.commerce.idaho.gov/assets/content/docs/Incentives%20Guide%202010.pdf

 Tvorba nových pracovních míst

Workforce Development Training Funds

Firmy mohou získat dotaci na školení nových zaměstnanců ve výši až tři tisíce dolarů.

http://www.commerce.idaho.gov/assets/content/docs/Incentives%20Guide%202010.pdf

Customized Recruiting Services

Místní úřady práce nabízejí firmám poradenské služby v oblasti najímání nových 
zaměstnanců.

http://www.commerce.idaho.gov/assets/content/docs/Incentives%20Guide%202010.pdf

New Jobs Income Tax Credit

Firmy mohou získat slevu na dani z příjmu ve výši tisíc dolarů za každého nového 
zaměstnance, který pracuje alespoň 20 hodin týdně a vydělává minimálně 15,5 dolaru za 
hodinu. Sleva na dani z příjmu ve výši 500 dolarů je k dispozici firmám, které zaměstnají 
nové pracovní síly ve výrobě, montáži nebo zpracovávání přírodních zdrojů.

http://www.commerce.idaho.gov/assets/content/docs/Incentives%20Guide%202010.pdf

 Další

TechHelp

Tento program je určen na podporu zpracovatelského průmyslu v Idahu. Jeho cílem je 
dosáhnout pomocí zlepšení produktivity pracovní síly a pokroku ve výrobě a informačních 
technologiích dosáhnout zvýšené konkurenceschopnosti firem v Idahu.

http://www.commerce.idaho.gov/assets/content/docs/Incentives%20Guide%202010.pdf

The Idaho Business Advantage

Tento program je určen firmám, které v Idahu investují alespoň 500 tis. dolarů a vytvoří 
alespoň deset nových pracovních míst s průměrným platem ve výši 40 tis. dolarů ročně. Tyto 
společnosti obdrží slevu na dani z příjmu ve výši 3,75 % z celkové ceny investice, sleva se 
vztahuje na prvních 750 tis. dolarů. Firmy mohou rovněž využít dotací na zaškolování nových 
zaměstnanců, jež začínají na 1500 dolarech a mohou se vyšplhat na dvojnásobek této částky. 
K dispozici je sleva na dani z movitého majetku v případě zvýšení jeho hodnoty (real property 
tax) ve výši 2,5 %, společně s 25% slevou na dani z nákupu konstrukčních materiálů (sales 
tax) určených pro nové továrny. Pokud o to zástupci společnosti zažádají, místní úřady mohou 
prominout platbu majetkové daně (property tax). 

http://www.commerce.idaho.gov/assets/content/docs/Incentives%20Guide%202010.pdf
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Capital Investment Property Tax Advantage

Společnosti, jež investují alespoň 3 mil. dolarů do výstavby nových výrobních hal, mohou 
získat částečnou slevu na dani z nemovitosti či její plné odpuštění. Firmám, které investují 
alespoň 1 miliardu bude odpuštěna platba majetkové daně na majetek v hodnotě nad 400 mil. 
dolarů (property tax). Firmy, které v Idahu zaměstnávají alespoň 1500 lidí, nebudou povinny 
platit majetkovou daň na majetek v hodnotě nad 800 mil. dolarů. Zboží na skladě, motorová 
vozidla, plavidla a letadla nepodléhají platbě daně z majetku (property tax).

http://www.commerce.idaho.gov/assets/content/docs/Incentives%20Guide%202010.pdf

3% Investment Tax Credit

Společnosti, jež podniknou kvalifikované investiční aktivity, mohou získat slevu na dani 
z příjmu ve výši až 50 % z celkové výše své daňové povinnosti (tax liability). 

http://www.commerce.idaho.gov/assets/content/docs/Incentives%20Guide%202010.pdf

100 % Sales Tax Exemption

Společnosti, které nakoupí materiál určený k přímému zpracování ve zpracovatelském 
průmyslu, hornictví, vědeckém výzkumu, výrobě vodičů a polovodičů či zpracovávání 
komodit určených k výrobě paliva za účelem produkce energie, mohou získat slevu na dani 
z nákupu (sales tax) tohoto zboží ve výši až 100 %. Sleva může být rovněž aplikována při 
nákupu zboží na redukci znečištění životního prostředí. Z placení této daně jsou rovněž 
vyňaty platby za vodu, elektřinu a zemní plyn.
http://www.commerce.idaho.gov/assets/content/docs/Incentives%20Guide%202010.pdf

100 % Goods-In-Transit Tax Exemption

Zboží, které se nachází ve stadiu přepravy, tj. již opustilo místo svého uskladnění, ale ještě 
nedorazilo do svého cílového bodu vně hranic státu Idaho, není předmětem zdanění.
http://www.commerce.idaho.gov/assets/content/docs/Incentives%20Guide%202010.pdf




