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Wisconsin

Organizace podporující investice

Wisconsin Department of Commerce 
201 W. Washington Ave., Madison, WI 53703
Kontaktní osoba: John Stricker
Email: . ED@commerce.state.wi.us 
Telefon: 608 267 4417
Web: www.commerce.wi.gov

Základní informace o Wisconsinu

Hlavní město: Madison
Počet obyvatel: 5 668 519 (20. v USA, 2010)
Hustota zalidnění: 40,5 obyv./km² (23. v USA, 2010)
Průměrný roční příjem domácnosti: 51 237 USD (20. v USA, 2009)
Firemní daň z příjmu: 5 % (2011)

Hlavními oblastmi státní ekonomiky je výrobní průmysl, zemědělství a poskytování lékařské 
péče. Výrobní průmysl je zaměřen především na výrobu dopravních zařízení nejrůznějšího 
druhu, sídlí zde také společnost Harley-Davidson. Stát je také místem konání významné 
letecké přehlídky EAA Oshkosh Airshow.
V oblasti zemědělství se stát Wisconsin umísťuje na čelních pozicích v rámci USA v produkci 
mléčných výrobků, kukuřice, javorového sirupu a brambor. V této souvislosti je ve vzrůstající 
míře významný potravinářský průmysl.

Investiční pobídky dle jednotlivých oblastí podnikání

 Výzkum a modernizace

Qualified New Business Venture

V rámci tohoto programu může začínající investor v oblasti výzkumu a vývoje získat 
označení „Qualified New Business Venture“ pro snazší přilákání dalších investorů a získání 
dodatečného kapitálu. Toto označení je přiděleno na dobu jednoho roku a nese s sebou 
možnost slevy na celkové daňové zátěži v maximální výši 8 mil. USD.

http://www.commerce.wi.gov/BD/BD-Act255-QNBV.html

 Potravinářský průmysl

Dairy Manufacturing Facility Investment Credit 

Tento program poskytuje investorům slevu na celkové daňové zátěži při investici do 
modernizace či rozšíření závodu na zpracování mléka. Výše slevy může dosáhnout až 10 % 
celkových investičních nákladů v daném roce. Maximální hodnota daňové slevy je pak 
200 tis. USD za kalendářní rok. 

http://www.commerce.wi.gov/BD/BD-DMFI.html
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Food Processing Plant and Food Warehouse Investment Credit 

V rámci tohoto programu má narok na slevu státem certifikovaný investor v rámci investice 
do modernizace či rozšíření potraviny zpracujícího průmyslu či do oblasti jejich následného 
skladování. Výše slevy může dosáhnout až 10 % celkových investičních nákladů v daném 
roce. Maximální hodnota daňové slevy je pak 200 tis. USD za kalendářní rok.  

http://www.commerce.wi.gov/BD/BD-FPTC.html

Meat Processing Facility Investment Credit

V rámci tohoto programu má narok na slevu státem certifikovaný investor v rámci investice 
do modernizace či rozšíření závodu na zpracování masa včetně samotné porážky. Výše slevy 
může dosáhnout až 10 % celkových investičních nákladů v daném roce. Maximální hodnota 
daňové slevy je pak 200 tis. USD za kalendářní rok.  
http://www.commerce.wi.gov/BD/BD-MPFI.html

 Filmový průmysl

Film Production Service Tax Credit

V rámci tohoto programu má filmová produkce možnost získat slevu na celkové daňové 
zátěži v případě zaměstnaní státních residentů a také za část produkčních nákladů. Podmínkou 
je vznik filmu či reklamy, kde celkové mzdové náklady na státní rezidenty překročí 50 tis. 
USD v průběhu 12 měsíců od začátku realizace projektu. 
Tento program poskytuje stejné daňové zvýhodnění producentům videoher s odlišností, že 
minimální mzdové náklady na státní rezidenty musejí být 100 tis. USD v průběhu 36 měsíců.
Výše daňové slevy je 25 % mzdových nákladů na státní rezidenty (mzda do maximálně 250 
tis. USD) a 25 % dalších nákladů produkce přímo souvisejících se vznikem díla.

http://www.commerce.wi.gov/BD/BD-FilmProductionServices.html

Film Production Company Investment Tax Credit

Tento program slouží na podporu vzniku nových produkčních společností ve státě. V rámci 
tohoto programu mohou kvalifikované společnosti uplatnit slevu na celkové daňové zátěži ve 
výši 15 % nákladů spojených s nákupem movitostí, nemovitostí a případnou rekonstrukcí 
některých nemovitostí v souvislosti s filmovou produkcí.

http://www.commerce.wi.gov/BD/BD-FilmProductionCompanyInvestment.html

http://www.commerce.wi.gov/BD/BD-FilmCredits.html

 Další

Economic Development Tax Credit 

Tento program nahradil několik předchozích programů a umožňuje slevu na dani z příjmu 
právnických osob v několika situacích. Tato sleva může být uplatněna v průběhu 15 let od 
splnění podmínek.
Job Creation – Tvorba nových pracovních míst
Na základě tohoto sub-programu může investor získat slevu na dani za vytvoření nových 
pracovních míst se stanovenou minimální mzdou v případě jejich vytvoření do 3 let po 
realizaci investice a jejich existenci minimálně po dobu dalších 2 let.
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Capital investment - kapitálové investice
V rámci tohoto sub-programu může investor získat slevu na dani při realizaci investice do 
nákupu nemovitosti či strojového vybavení.
Employee Training – vzdělávání zaměstnanců
V tomto případě může investor získat slevu na dani v případě prohlubování kvalifikace svých 
zaměstnanců. 
Corporate Headquarters – centrála společnosti
V rámci tohoto programu bude investorovi poskytnuta sleva, umístí-li centrálu společnosti do 
státu, výše slevy je pak závislá na počtu nových pracovních míst.

http://www.commerce.wi.gov/BD/BD-ETC.html




