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Rhode Island

Organizace podporující investice

Rhode Island Economic Development Corporation 
315 Iron Horse Way, Suite 101, Providence, Rhode Island 02908
Kontaktní osoba: Katharine Flynn
Email: info@riedc.com
Telefon: +1-401-278-9100 
Web: riedc.com

Základní informace o Rhode Islandu

Hlavní město: Providence
Počet obyvatel: 1 056 870 (43. v USA, 2010)
Hustota zalidnění: 393,1 obyv./km² (2. v USA, 2010)
Průměrný roční příjem domácnosti: 51 634 USD (18. v USA, 2009)
Firemní daň z příjmu: 9 % (2011)

Hlavní oblasti podnikání: 
V současné ekonomice státu hrají hlavní roli služby, především pak vzdělávání a 
zdravotnictví. Dalšími oblastmi podnikání jsou pak textilní, elektrotechnický a loďařský
průmysl. Zemědělství hraje v ekonomice státu minoritní úlohu a je zastoupeno především 
produkcí skotu, zeleniny a mléčných výrobků. 
V současnosti probíhá ve státě Rhode Island daňová reforma, která má za cíl snížit celkovou 
daňovou zátěž subjektů na konkurenceschopnou úroveň v rámci států regionu Nová Anglie. 
Zároveň je dobré zmínit, že navzdory svému názvu není stát ostrovem a původ tohoto názvu 
není dosud zcela objasněn. 

Investiční pobídky dle jednotlivých oblastí podnikání

 Výzkum a modernizace

Innovation Tax Credit

Tento program slouží na podporu malých společností zabývajících se vývojem ve vybraných 
odvětvích. Investor může získat slevu na daních až ve výši 50 % nákladů investice se 
zastropováním maximální slevy na 100 tis. USD. Podmínkou na velikost společností je, že 
hrubé příjmy za dvě předchozí daňová období nesmí překročit v každém z nich 1 mil USD. 

http://riedc.com/business-services/business-incentives/innovation-tax-credit

Research & Development Property Credit

V rámci tohoto programu si může investor od své celkové daňové povinnosti odečíst 10 % 
nákladů investice na koupi nebo renovaci budov a vybavení potřebných v rámci výzkumu.

http://riedc.com/business-services/business-incentives/research-and-development-property-
credit
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Research & Development Expense Credit

Tento program poskytuje slevu na dani z příjmu (corporate income tax) ve výši 22,5 % 
kvalifikovaných nákladů investice do výzkumu a vývoje. V případě, že výše investice 
přesáhne 111 tis. USD, se náklady nad tuto hranici podílejí na slevě pouze 16,9 %. Nárok na 
neuplatněnou část slevy může společnost využít v průběhu 7 let od investice.

http://riedc.com/business-services/business-incentives/research-and-development-expense-
credit

Sales Tax Exemption in Research & Development.

V rámci podpory výzkumu a vývoje jsou z nepřímé nákupní daně vyjmuty vědecké výzkumné 
vybavení, počítačová technika a software. Na toto odpuštění však mají nárok pouze 
kvalifikované firmy z oblasti výzkumu a vývoje.

http://riedc.com/business-services/business-incentives/scientific-equipment

http://riedc.com/business-services/business-incentives/research-and-development-sales-tax-
exemptions

 Výrobní průmysl

Manufacturing Investment Tax Credit

V rámci tohoto programu může investor získat slevu ve výši až 4 % nákladů investice do 
nemovitostí či strojového vybavení primárně určených k produkci zboží. Tato sleva může být 
uplatněna na dani z příjmu (corporate income tax) a to v období až 7 let po počáteční 
investici.  

http://riedc.com/business-services/business-incentives/manufacturing-investment-tax-credit-4

http://riedc.com/business-services/business-incentives/high-performance-manufacturing-
investment-tax-credit-10

 Filmový průmysl

Motion Picture Production Tax Credit

V rámci tohoto programu může být produkci, která utratí minimálně 300 tis USD, poskytnuta 
sleva na dani z příjmu (corporate income tax) ve výši 25 % nákladů produkce včetně nákladů 
na vyplacené mzdy. Podmínkou je, že se ve státě Rhode Island natáčí většina audiovizuálního 
díla.

http://riedc.com/business-services/business-incentives/production-tax-credit

 Pracovní místa

Jobs Development Act: Corporate Income Tax Reduction for Job Creation

V rámci tohoto programu je společnostem, které vytvoří nová pracovní místa, poskytována 
sleva na dani z příjmu (corporate income tax). Tato sleva ve výši 0,25 % za každých 10 nově
vytvořených míst u zaměstnavatele s méně než 100 původními zaměstnanci a 0,25 % za 50 
nově vytvořených pracovních míst u zaměstnavatelů s více než 100 původními zaměstnanci. 
Maximální výše této slevy pak mohou být 3 %. Podmínkou je mzda nových zaměstnanců ve 
výši alespoň 250 % minimální státní mzdy.

http://riedc.com/business-services/business-incentives/corporate-income-tax-reduction-for-
job-creation
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Adult Education Tax Credit

Na základě tohoto programu může zaměstnavatel získat slevu na daních ve výší až 50 % 
nákladů na odborné školení zaměstnanců. Maximální výše slevy na zaměstnance v rámci 
jednoho školení je 300 USD a za rok pak nesmí překročit hranici 5 tis. USD. 

http://riedc.com/business-services/business-incentives/adult-education-tax-credit

Job Training Tax Credit

V rámci tohoto programu na podporu vzdělávání zaměstnanců může být zaměstnavateli 
poskytnuta sleva na dani z příjmu (corporate income tax) na základě výdajů na vzdělávání 
v rámci schváleného programu. Výše této slevy je pak zastropována na částce 5 tis. USD na 
jednoho zaměstnance v průběhu 3 let.

http://riedc.com/business-services/business-incentives/job-training-tax-credit

Employer's Apprenticeship Tax Credit

V rámci tohoto programu má nárok na slevu na dani z příjmu (corporate income tax) 
zaměstnavatel, který poskytne zaměstnání učňům z vybraných oborů. Výše této slevy může 
činit 50 % mzdových nákladů na tohoto zaměstnance, nebo 4,8 tis. USD za rok, v závislosti 
na tom co je nižší.

http://riedc.com/business-services/business-incentives/employers-apprenticeship-tax-credit

Hiring of Unemployed or Low-Income Residents

Tento program je zaměřen na zaměstnávání rezidentů, kteří pobírali podporu 
v nezaměstnanosti či jinou formu státní podpory. Zaměstnavatel, který takovéhoto uchazeče 
zaměstná, má nárok na slevu na dani z příjmu ve výší 40 % mzdových nákladů zaměstnance 
(maximálně však 2,4 tis. USD).

http://riedc.com/business-services/business-incentives/hiring-unemployed-or-low-income-
residents

 Další

International Investment Management Fee Income Tax Exemption

V rámci tohoto programu jsou společnosti se sídlem ve státě Rhode Island a nejméně 500 
zaměstnanci osvobozeny od daně z příjmu (corporate income tax) za poskytování investičních 
služeb  zahraničním subjektům.

http://riedc.com/business-services/business-incentives/international-investment-management-
fee

Alien Insurance Companies

V rámci tohoto programu se ve státě mohou usadit zahraniční pojišťovací instituce a získat 
zde licenci, která jim umožní poskytovat své služby i v ostatních státech USA. Podmínkou je 
zachování sídla po celou dobu podnikání ve státě Rhode Island.

http://riedc.com/business-services/business-incentives/alien-insurance-companies

State Enterprise Zones

Jakákoliv investice v oblasti State Enterprise Zone může dosáhnout na některou z dalších 
daňových pobídek. Jakýkoliv investor, který zvýší zaměstnanost v oblasti takovéto zóny o 
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5 %, má nárok na slevu na dani z příjmu (corporate income tax) ve výši až 75 % ročních 
mzdových nákladů, případně 50 % při zaměstnání pracovníku z jiné lokality. Tato sleva je 
omezena na 5 tis. USD na jednoho zaměstnance, případně pak 2,5 tis. USD u zaměstnanců 
z jiné lokality a může být uplatněna v průběhu 3 let.

http://riedc.com/business-services/business-incentives/state-enterprise-zones

Foreign Trade Zone 105

Zahraniční obchodní zóny (FTZ) jsou speciálně určené oblasti, které jsou vyjmuty z celního 
území USA. Ve státě Rhode Island existuje jedna zóna zahraničního obchodu, která se však 
fyzicky nachází ve 3 lokalitách.  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://riedc.com/business-services/business-incentives/foreign-trade-zone-105




