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Oregon 

Organizace podporující investice 

Business Oregon 
Adresa: 775 Summer Street, NE Suite 200, Salem, OR 97301 
Kontaktní osoba: Tim McCabe 
Email: tim.mccabe@state.or.us 
Telefon: 1-503-986-0106 
Web: www.oregon4biz.com   

Základní informace o Oregonu 

Hlavní město: Salem 
Počet obyvatel: 3 825 657 (27. v USA, 2009) 
Hustota zalidnění: 15,4 obyv./km² (39. v USA, 2009) 
Průměrný roční příjem domácnosti: 49 863 USD (25. v USA, 2008) 
Firemní daň z příjmu: 6,6 – 7,9 % (2010) 
 
Hlavní oblasti podnikání: zemědělství (lískové ořechy, pšenice, vinařství, rybolov, lesnictví), 
sportovní potřeby (Nike, Columbia, Adidas America), počítačový hardware (Intel), datová 
centra (Google, Facebook, Amazon), pojišťovnictví (StanCorp Financial) 
 
Oregon je jedním z pěti států USA, které nevybírají daň z nákupu zboží a služeb (sales tax), 
což vede ke snížení daňového zatížení pro firmy.1 Minimální výše daně z příjmu právnických 
osob je stanovena na deseti dolarech. Tuto částku odvádí dvě třetiny firem sídlících 
v Oregonu.2 Kvůli daňové politice, jež je zaměřena především na úlevy firmám, má naopak 
Oregon jedno z nejvyšších daňových zatížení fyzických osob v USA. 
 
V Oregonu sídlí tři společnosti figurující na seznamu Forbes 2000 (žebříček největších 
světových firem), největší z nich je výrobce oděvů a sportovních potřeb Nike.3 Rovněž dle 
magazínu Forbes je Oregon šestým nejlepším státem pro provozování firemní činnosti.4 Ceny 
energií jsou jedny z nejnižších v USA, průměrná cena za kilowatt hodinu elektřiny se 
pohybuje okolo pěti centů. Vláda Oregonu zaručuje minimální výkupní cenu elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie za účelem podpoření poptávky ze strany domácností. Portland, 
největší město Oregonu, bylo vyhodnoceno ekologicky nejšetrnějším městem v USA.5 
Oregon se rovněž pyšní jednou z nejexpanzivnějších politik v oblasti obnovitelných zdrojů 
energie v USA. Prakticky veškerý růst energetické produkce musí nově pocházet 
z obnovitelných zdrojů.  

                                                 
1 http://www.taxadmin.org/fta/rate/sales.pdf 
2 http://salem-news.com/articles/march272007/oregon_mrlnd_32707.php 
3 
http://www.forbes.com/lists/results.jhtml?passListId=18&passYear=2004&passListType=Company&resultsStar
t=1&resultsHowMany=100&resultsSortProperties= %2Bstringfield6 %2C 
%2Bnumberfield1&resultsSortCategoryName=rank&category1=State&searchParameter1=6Str %7C %7CPatCS 
%7C %7COR&category2=category&searchParameter2=unset  
4 http://www.oregon4biz.com/The-Oregon-Advantage/ 
5 http://www.oregon4biz.com/The-Oregon-Advantage/ 
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Investiční pobídky dle jednotlivých oblastí podnikání 

• Obnova zanedbaných oblastí 

Standard Enterprise Zone 

V Oregonu existuje téměř šedesát předem vybraných oblastí, do nichž se vláda státu snaží 
nalákat investory za účelem jejich zatraktivnění. Pokud se v nich firma rozhodne založit sídlo 
či investovat do rozšíření již existujícího podniku, bude vyjmuta z povinnosti platit daň 
z majetku (property tax) na nově nakoupená zařízení pod dobu tří až pěti let ve standardní 
(městské) zóně a až patnácti let v rurální oblasti. Pro získání daňových úlev musí daná firma 
rovněž splnit určitá kritéria týkající se výše mezd vyplácených zaměstnancům a úrovně 
nezaměstnanosti. Některé zóny nabízí zvláštní výhody pro společnosti podnikající 
v elektronickém obchodu. Pro ně jsou k dispozici slevy na dani z příjmu a spotřebních daní 
(excise tax).  

http://www.oregon4biz.com/The-Oregon-Advantage/Incentives/Enterprise-Zones/ 
 

• Energetika 

Business Energy Tax Credit 

Firmy, vyrábějící zařízení na produkci obnovitelné energie (solární panely, větrné turbíny 
apod.), mohou získat slevu na dani z příjmu ve výši až 50 % z celkové ceny investice, jež je 
omezena částkou 40 mil. dolarů. 

http://www.oregon4biz.com/The-Oregon-Advantage/Incentives/Business-Energy-Tax-Credit/ 
 

Rural Renewable Energy Development Zones 

Tento program nabízí výjimku z platby daně z majetku (property tax) pro firmy, jež provozují 
větrné elektrárny či produkují biopaliva v určitých předem stanovených oblastech. 

http://www.oregon4biz.com/The-Oregon-Advantage/Incentives/ 
 

• Výzkum a vývoj 

Research Tax Credit 

Firmy provádějící výzkum v Oregonu mohou obdržet slevu na dani z příjmu. Výzkum se musí 
týkat jedné z následujících oblastí: nové materiály a inovace, vyspělá výpočetní technika, 
biotechnologie, elektronické součástky, environmentální technologie, využití slámy. Výše 
slevy na dani závisí na celkových nákladech vynaložených na daný výzkum. 

http://www.oregon.gov/DOR/BUS/docs/102-128.pdf 
 

• Zpracovatelský průmysl 

Strategic Investment Program 

V závislosti na výši celkové investice může být firma vyjmuta z povinnosti hradit majetkovou 
daň (property tax) z části svých kapitálových investic. 

http://www.oregon4biz.com/The-Oregon-Advantage/Incentives/Strategic-Investment-
Program/ 
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• Další 

Oregon Investment Advantage 

Tento program nabízí odpuštění placení daně z příjmu firmám, které umístí svou obchodní 
činnost v předem vymezených oblastech Oregonu a splní určitá další kritéria, až na deset let. 
Příkladem těchto obecných kritérií je vytvoření alespoň pěti nových pracovních míst v dané 
oblasti. Nově vybudovaná zařízení rovněž musí být první svého druhu pro danou firmu ve 
vybraném regionu a nesmí představovat konkurenci pro již zavedené firmy v místní 
ekonomice. 

http://www.oregon4biz.com/The-Oregon-Advantage/Incentives/The-oregon-Investment-
Advantage/ 


