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Daňové úlevy: 
 
Stát Georgie nabízí řadu daňových úlev, které umožňují společnostem minimalizovat nebo 
kompletně eliminovat státní daň z příjmu. Sazba daně z příjmu je v Georgii 6% a patří mezi 
nejnižší v zemi. Výše některých úlev jsou odvozeny od ekonomické úrovně (tzv. „Tier“) 
jednotlivých krajů. Tyto úrovně jsou přehodnocovány každoročně. Nejvyšší daňové úlevy 
jsou nabízeny v ekonomicky nejzaostalejších krajích (úrovně 1 a 2). Podrobná mapa 
zobrazující tyto úrovně je k dispozici na www.georgia.org. 
 
Job Tax Credit (daňový odpočet za pracovní místa): 
Na tento odpočet mají nárok strategická odvětví jako jsou distribuce, technologie, výroba, 
telekomunikace, zpracování a hlavní sídla firem. V závislosti na úrovni kraje musí společnosti 
vytvořit mezi 5 až 25 pracovními místy ročně. Za každý rok, kdy jsou tato místa udržována 
(maximum 5 let), mají společnosti nárok na 750 USD až 3500 USD za každé místo. 
V úrovních 1 a 2 je možné odpočet použít na 100% daně z příjmu, v úrovních 3 a 4 pak na 
50% daně z příjmu. Nepoužité odpočty je pak možné převádět po dobu 10 let.  
 
Port Tax Credit Bonus (přístavní bonus na daňový odpočet): 
Daňový poplatníci, kteří zvýší dovoz nebo vývoz v jednom z v přístavů v Georgii o 10% 
v porovnání s předešlým rokem, mají nárok na dalších 1250 USD za každé pracovní místo 
(jako bonus k Job Tax Credit) nebo na odpočet v hodnotě 5% z výdajů souvisejících 
s výrobou nebo poskytováním telekomunikačních služeb a 8% z výdajů na recyklaci, kontrolu 
znečištění apod. Přístavní bonus je omezený na 50% daně z příjmu. 
 
Quality Jobs Tax Credit: 
Společnosti, které vytvoří alespoň 50 pracovních míst během 12 měsíců a zaplatí mzdy 
v hodnotě alespoň 110% z průměrné mzdy kraje, mohou získat daňový odpočet v hodnotě 2.5 
tis až 5 tis. USD za každé pracovní místo po dobu až 5 let. Nepoužité odpočty je možné 
převést po dobu 10 let. Nová pracovní místa se mohou započítat buď do programu Job Tax 
Credit nebo do Quality Jobs Tax Credit. 
 
Mega Project Tax Credit: 
Společnosti, které zaměstnají alespoň 1800 nových zaměstnanců a buď investují částku 450 
mil. USD nebo zaplatí za roční mzdy alespoň 150 mil. USD, mohou získat daňový odpočet ve 
výši 5250 USD ročně za každé pracovní místo až po dobu 5 let. Nepoužité odpočty je možné 
převést po dobu 10 let.  
 
 
Retraining Tax Credits (daňové odpočty za přeškolení zaměstnanců): 
K dispozici je daňová úleva v hodnotě 50% z výdajů na školení, až 500 USD za každého 
zaměstnance pracujícího na plný úvazek. Maximální roční hodnota nesmí přesáhnout 1250 
USD za jednoho zaměstnance. Výukové programy musí být schváleny systémem technických 



škol státu Georgie (Technical College System of Georgia). Tento odpočet může být použit až 
na 50% celkové státní daně z příjmu a může o něj zažádat každá společnost, která podává 
daňové přiznání ve státě Georgie. Nepoužité odpočty je možné převést po dobu 10 let.  
 
Child Care Tax Credits (daňové odpočty za péči o děti): 
Zaměstnavatelé, kteří zakoupí či postaví kvalifikované zařízení poskytující péči o děti, mohou 
získat daňový odpočet v hodnotě 100% z výdajů na konstrukci. Odpočet je rozložen na dobu 
10 let (10% ročně) a nevyužité odpočty je možné převádět po dobu 3 let. Zařízení musí získat 
licenci na provoz od státu. Zaměstnavatelé, kteří poskytují nebo sponzorují péči o děti, mají 
nárok na odpočet z daně z příjmu rovný 75% z celkových výdajů na tuto péči.  
 
Úleva od daně z obratu (sales tax) a spotřební daně (use tax): 
Některé koupě či pronájmy zařízení, která jsou použita ve výrobním procesu, nejsou 
předmětem daně z obratu. Za jistých podmínek nejsou hlavní manipulační stroje (ve skladech 
a distribučních centrech), výpočetní technika, stroje, zařízení a materiály v tzv. čistých 
místnostech a elektřina použitá přímo ve výrobním procesu předmětem těchto daní.   
 
Úleva od majetkové daně: 
Mnoho krajů státu Georgie zprošťuje od majetkové daně až 100% zásob surovin a základních 
materiálů, nedokončené výroby a dokončených výrobků. Ve většině těchto krajů jsou od daně 
osvobozeny zásoby skladů a distribučních center, které jsou určeny k vývozu ze státu. 
 
Přijímání, školení a vzdělávání zaměstnanců 
 
Pomoc při přijímání zaměstnanců: 
Ministerstvo práce v Georgii (Department of Labor) pomáhá společnostem s rekrutováním 
tím, že zveřejňuje nabídky práce, shromažďuje žádosti a životopisy, poskytuje prostory pro 
pohovory a organizuje pohovory a veletrhy práce.  
 
Quick Start Employee Training:  
Tento program poskytuje bezplatné školení nových zaměstnanců, přizpůsobené potřebám 
zaměstnavatelů. Program poskytuje prostory pro školení, učitele a všechny materiály potřebné 
k výuce, čímž pomáhá zaměstnavatelům ročně ušetřit až miliony dolarů. 
 
HOPE Scholarship and Grant: 
Program HOPE Scholarship nabízí úhradu školného na jedné z 34 státních škol a univerzit 
studentům nejvyššího ročníku na střední škole se známkovým průměrem alespoň B. Program 
HOPE Grant nabízí příležitost všem obyvatelům Georgie získat zdarma titul nebo certifikát 
na jedné z georgijských technických škol (Technical Colleges). Tento program je výhodný 
především pro stěhující se rodiny s dětmi a také pro zaměstnavatele školící své zaměstnance 
na technických a průmyslových školách. 
 
 
Podpora malých podniků a podnikatelů 
 
Následující pobídky jsou nabízeny výhradně menším podnikům a podnikatelům. 
 
Small Business Tax Relief (daňová úleva pro malé podniky): 
Malé podniky, které uskuteční kapitálovou investici v hodnotě menší než 410 tis. USD, 
mohou odepsat až 102 tis. USD těchto nákladů v aktuálním roce. Pro kapitálové investice, 



které jsou vyšší než 410 tis. USD, je tento odpis snížen o 1 USD za každý 1 USD nad částku 
410 tis. USD. 
 
Enterpreaneur and Small Business (ESB) Loan Guarantee Program (garantovaná půjčka pro 
podnikatele a malé podniky): 
Garantované půjčky mohou být poskytnuty ve specifikovaných venkovských částech jako 
podnět k růstu podnikání. Tyto půjčky mohou mít hodnotu mezi 35 tis. USD až 250 tis. USD 
a mohou být použity na nákup dlouhodobého hmotného majetku nebo jako počáteční oběžný 
kapitál. Vypůjčovatel musí poskytnout 10% z celkové částky. 
 
Podpora již existujících georgijských odvětví 
 
Existing Industry Job Tax Credit Bonus (bonus na daňový odpočet za vytvoření pracovních 
míst pro již existující odvětví): 
Společnosti, které ve státě Georgie obchodně působí alespoň 3 roky, mají nárok na 
jednorázový daňový odpočet v hodnotě 500 USD za každé nové pracovní místo, které vytvoří 
v období let  2006 až 2011. 
 
Investment Tax Credits (daňové odpočty za investice): 
Existující georgijské výrobní nebo telekomunikační společnosti, které v Georgii operují již 
alespoň 3 roky a které uskuteční další minimálně 50 tis. USD kapitálovou investici, mají 
nárok na 1-5% daňový odpočet z této investice. Výše odpočtu je odvozena od úrovně kraje, 
kde je investice uskutečněna (viz výše). Vyšší odpočty (3-8% opět v závislosti na úrovni 
kraje) jsou k dispozici za investice do zařízení na recyklaci nebo kontrolu znečištění a za 
přechod z výroby produktů pro obranu na jiné produkty. Společnost si musí vybrat, zda chce 
odpočet za investice nebo za vytvoření pracovních míst. Tento odpočet může být použit na 
50% daňové povinnosti a může být převáděn až 10 let. 
 
Optional Investment Tax Credit (dobrovolný daňový odpočet za investice): 
Tento odpočet může být použit místo Investment Tax Credit (viz výše). Hodnota odpočtu se 
pohybuje mezi 6 až 10% z kapitálové investice, je k dispozici společnostem, které se 
kvalifikují na Investment Tax Credit a uskuteční kapitálovou investici mezi 5 mil. USD až 20 
mil. USD. Společnost může tyto daňové odpočty použít v celkové výši v jednom roce. 
Odpočty také mohou být použity v období až 10 let, pokud majetek zůstane po celou dobu 
v provozu. Tento daňový odpočet s sebou nese jisté riziko. Pokud se daňová povinnost 
nebude výrazně zvyšovat každý rok, použitelný daňový odpočet může být velmi malý až 
nulový. 
 
R&D Tax Credit (daňový odpočet na vědu a vývoj): 
Nové obchodní subjekty mají nárok na daňové odpočty z výdajů na R&D po dobu až 5 let. 
V prvním roce je výpočet základu roven 30% z výdajů na R&D. Daňový odpočet je pak roven 
10% z výdajů po odečtení základu.  
Tento odpočet může být použit až na 50% daňové povinnosti po odečtení všech ostatních 
úlev. V prvních pěti letech mohou být nepoužité úlevy odečteny ze státní daně ze mzdy. 
Nepoužité odpočty mohou být převáděny až 10 let od konce roku, ve kterém tyto R&D výdaje 
vznikly. 
 
Centers of Innovation: 
Několik center inovace je k dispozici napříč státem Georgie, každé podporující ostatní 
strategické průmyslové sektory. V těchto centrech mohou inovační společnosti urychlit svůj 



růst díky výzkumům sponzorovaných univerzitami a užití dalších prostředků státního a 
soukromého sektoru.  
 
Georgie Tech FaciliTech: 
Georgijská technická univerzita (Georgia Tech) nabízí řadu služeb, kterými pomáhá 
řešit problémy ohledně produktivity zpracování, jakostních a mezinárodních norem, 
managementu energetiky a životního prostředí, transformace na „lean“ výrobu aj. 
 


