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Havaj

Organizace podporující investice

Department of Business, Economic Development & Tourism 
Adresa: P.O. Box 2359, Honolulu, Hawaii 96804 
Kontaktní osoba: Richard C. Lim
Email: director@dbedt.hawaii.gov
Telefon: +1-808-586-2355
Web: hawaii.gov/dbedt

Základní informace o státě Havaj

Hlavní město: Honolulu
Počet obyvatel: 1 300 086 (42. v USA, 2010)
Hustota zalidnění: 81,8 obyv./km² (13. v USA, 2010)
Průměrný roční příjem domácnosti: 55 646 USD (13. v USA, 2009)
Firemní daň z příjmu: 4,4 – 6,4 % (2011)

Hlavní oblasti podnikání: 
Primárním ekonomickým odvětvím je turistický ruch, který se podílí na hrubém domácím 
produktu zhruba 30 %, dalšími zdroji je zemědělství a významná je pro ekonomiku také
přítomnost armády. Na exportu se podílí především oděvní průmysl a vývoz exotického ovoce 
a kávy. Havaj se snaží přilákat především high-tech investice a dále pak investice v oblasti 
telekomunikací.

Havaj je nejmladším státem USA, jejich součástí se stala až v roce 1959. Nachází se na osmi
hlavních ostrovech a je nejižněji položeným státem USA. 

Investiční pobídky dle jednotlivých oblastí podnikání

 Obchodní zóny

Enterprise Zones Program 

Tento program má za cíl přispět ke zvýšení podnikatelských aktivit a vzniku nových 
pracovních míst v lokalitách s nadprůměrnou nezaměstnaností či podprůměrnými příjmy.
Investor může v uvedené lokalitě u vybraných aktivit získat až úplné osvobození od daně.
Jedná se především o oblasti jako jsou výrobní průmysl, velkoobchod, call centra, některé 
typy pokrokových technologií, údržba lodí a letadel nebo produkce potravin. Dále zde 
existuje i možnost několika typů slevy na dani z příjmu právnických osob. Například sleva na 
dani z příjmu právnických osob na dobu 7 let, která v prvním roce činí 80 % a pak každý rok 
klesá o 10 %. Další možností je získání dodatečné slevy na pojištění v nezaměstnanosti 
v podobě 80 %, která v prvním roce činí 80 % a pak každý rok klesá o 10 %. 
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Okresy mohou v těchto zónách poskytnout některé dodatečné pobídky v podobě odpuštění 
některých jimi uložených typů majetkových daní. 

http://hawaii.gov/dbedt/business/programs/ez

http://hawaii.gov/dbedt/business/advantages/tax-incentives

Hawaii's Foreign Trade Zone 

Zahraniční obchodní zóny (FTZ) jsou speciálně určené oblasti, které jsou vyjmuty z celního 
území USA. V těchto zónách 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 a vstupu do národního celního území. 

http://www.ftz9.org/

 High-tech technologie

High-Tech Tax Incentives

Stát Havaj nabízí i poněkud netradiční formu podpory podnikání v oblasti moderních 
technologií formou legislativní iniciativy, tj. přijetím speciální legislativy pro usnadnění 
podnikání.

http://www6.hawaii.gov/tax/a2_b2_6hi_tech.htm

Hawaii Small Business Innovation Research (SBIR) Grant Program

V rámci tohoto programu může vznikající společnost podílející se na vývoji a výzkumu se 
sídlem na Havaji obdržet grant  až do výše 50 % vynaložených nákladů v maximální výši 
25 tis. USD. 

http://www.htdc.org/programsservices/sbir.html

 Další

o Havaj má pouze dva stupně zdanění státní a okresní. 
o Není zde osobní daň z movitého majetku ani žádné daně na strojové a kancelářské 

vybavení podniků. 
o Havaj poskytuje slevu na dani za nákup zboží a strojového vybavení podniku. 
o Neexistuje statní daň  na export zboží a služeb. 
o V rámci podpory finančního trhu zde není ani žádná daň za převod akcií či jiných cenných 

papírů.
o Není zde ani podnikatelská daň pro fyzické osoby.
o Banky a jiné finanční instituce platí pouze jednu obchodní daň (business tax).

http://hawaii.gov/dbedt/business/advantages/tax-incentives




