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Tennessee

Organizace podporující investice

Department of Economic & Community Development
312 Rosa L. Parks Ave., Eleventh Floor, Nashville, TN 37243
Kontaktní osoba: Kingsley Brock
Email: kingsley.brock@tn.gov
Telefon: +1-615-741-1888
Web: www.state.tn.us/ecd

Základní informace o Tennessee

Hlavní město: Nashville
Počet obyvatel: 6 338 112 (17. v USA, 2010)
Hustota zalidnění: 59,4 obyv./km² (20. v USA, 2010)
Průměrný roční příjem domácnosti: 40 517 USD (45. v USA, 2009)
Firemní daň z příjmu: 6,5 % (2011)

Hlavní oblasti podnikání: 
V oblasti zemědělství jsou hlavními produkty obilí, kukuřice, ovoce, zelenina, drůbež a vejce.
Z průmyslu převažuje zpracování potravin, strojírenství, elektrotechnický průmysl a 
kovovýroba. Nejznámějším produktem Tennessee je whisky.
Ve státě má svoji centrálu řada velkých společností např. FedEx či Nissan.

Investiční pobídky dle jednotlivých oblastí podnikání

 Výrobní průmysl

Industrial Machinery Tax Credit

V rámci tohoto programu má investor možnost získat slevu na dani z koncesované činnosti a
podnikání (franchise and excise taxes) až do výše 50 %. Podmínkou je koupě, modernizace či 
oprava průmyslového zařízení. Tato sleva může být uplatněna v průběhu 15 let.

http://www.state.tn.us/ecd/BD_business_tax_credit.html#mach

Sales and Use Tax Credit for Qualified Facility to Support an Emerging Industry

Tento program poskytuje investorovi, který investoval nejméně 100 mil. USD a vytvořil tak 
alespoň 25 nových pracovních míst s průměrnou mzdou ve výši nejméně 150 % státní 
průměrné mzdy, slevu na nepřímé dani z nákupu zboží a služeb (sales and use tax). Sleva 
představuje snížení 7% daně na výši 6,5 %.

http://www.state.tn.us/ecd/BD_business_tax_credit.html#sales



2

 Pracovní místa

Jobs Tax Credit

Stát Tennessee poskytuje podporu vzniku nových pracovních míst na základě umožnění slevy 
na dani z koncesované činnosti a dani z podnikání (franchise and excise taxes). Výše a doba 
možnosti uplatňovat tuto slevu závisí na hodnotě investice a počtu nových pracovních míst. 
Dalším prvkem je pak konkrétní lokalita realizace investice ve státě, jelikož některé méně 
rozvinuté oblasti poskytují výhodnější podmínky.
Požadavkem je minimální výše investice 500 tis. USD a vznik 25 nových pracovních míst 
v průběhu 12 měsíců. Výše slevy na jedno nově vytvořené  pracovní místo je 4,5 tis. USD a 
celková výše slevy může dosáhnout až 50 % daňové povinnosti subjektu.Tato sleva může být 
uplatněna v průběhu 15 let od realizace investice.  
Mezi kvalifikované oblasti patří výroba, skladování a distribuce, výzkum a vývoj, počítačové 
služby, call centra, datová centra nebo zařízení pro servisní služby letadel.

http://www.state.tn.us/ecd/BD_business_tax_credit.html#jobs

Jobs Tax Super Credit

V rámci tohoto programu má nárok na daňové zvýhodnění investor, který investuje 
minimálně 100 mil. USD a vytvoří tak nejméně 100 nových pracovních míst. Podmínkou je, 
že průměrná mzda u těchto míst musí činit nejméně 100 % průměrné mzdy ve státě. Druhou 
možností je pak vznik centrály společnosti s minimální investicí 10 mil. USD při vytvoření 
nejméně 100 pracovních míst s průměrnou mzdou nejméně 150 % státní průměrné mzdy.
Tato sleva může být uplatněna až do výše 100 % vůči daňové povinnosti na dani 
z koncesované činnosti a dani z podnikání (franchise and excise taxes) po dobu 3 až 20 let 
podle výše investice (100 mil. USD až 1 mld. USD) . Sleva na jedno pracovní místo je zde 
5 tis. USD.

http://www.state.tn.us/ecd/BD_business_tax_credit.html#super

 Další

Headquarters Tax Credit

Pro kvalifikování se do tohoto programu musí investor splnit jednu z následujících podmínek:
umístit centrálu společnosti do některé ze schválených lokalit, investovat nejméně 50 mil. 
USD do vzniku nové budovy či rekonstrukce budovy původní nebo investovat nejméně 
10 mil. USD do centrály samotné a k tomu vytvořit nejméně 100 nových pracovních míst 
s průměrnou mzdou nejméně 150 % průměrné mzdy ve státě.

http://www.state.tn.us/ecd/BD_business_tax_credit.html#hq

Super Jobs Tax Credit for Qualified Headquarters

V případě investice nejméně 10 mil. USD do centrály samotné a vytvoření nejméně 100 
nových pracovních míst s průměrnou mzdou nejméně 150 % průměrné mzdy ve státě získá 
investor nárok na slevu na dani z koncesované činnosti a dani z podnikání (franchise and 
excise taxes) ve výši 5 tis. USD za každé nově vytvořené pracovní místo. Tato sleva může být 
uplatněna až do výše 100 % daňové povinnosti v průběhu tří let (ve zvláštních případech po 
dobu pěti let).

http://www.state.tn.us/ecd/BD_business_tax_credit.html#hq
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Sales and Use Tax Credit for Qualified Headquarters

Po splnění alespoň jedné z předchozích podmínek má investor nárok na slevu na nepřímé dani 
z prodeje zboží a služeb (sales and use tax). Sleva představuje snížení 7% daně na výši 6,5 %.
Tato sleva může být čerpána jeden rok před počátkem realizace investice a jeden rok po jejím 
ukončení, přičemž celková doba čerpání nesmí překročit šest let.

http://www.state.tn.us/ecd/BD_business_tax_credit.html#hq

Headquarters Relocation Expense Credit

Společnost, která přesune svou centrálu do státu Tennessee, má nárok na slevu na dani 
z koncesované činnosti a dani z podnikání (franchise and excise taxes) ve výši veškerých 
nákladů spojených s přesunem. Existuje zde limit výše slevy podle počtu nově vytvořených 
pracovních míst, který se pohybuje od 10 tis. po 100 tis.USD na jedno nové pracovní místo.  

http://www.state.tn.us/ecd/BD_business_tax_credit.html#hq

Data Center Tax Credit

V rámci tohoto programu mohou společnosti získat slevu na dani při nákupu materiálu 
spojeného s výstavbou datového centra, při minimální výši investice 250 mil. USD a vzniku 
nejméně 25 nových pracovních pozic s průměrnou mzdou minimálně 150 % státního 
průměru. Sleva bude poskytnuta zčásti vůči dani z koncesované činnosti a dani z podnikání 
(franchise and excise taxes),  případně na nepřímé dani z prodeje zboží a služeb (sales and use 
tax).

http://www.state.tn.us/ecd/BD_business_tax_credit.html#data




