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New York 
 
Kontakt: New York State Department of Economic Development 

International Division 
633 Third Avenue 
New York, NY 10017-6706 
Tel.: +1 (212)803-3720 
www.empire.state.ny.us 

 
Daňové pobídky: 
 
Stát New York má jednu z nejnižších sazeb daně z příjmu v celém severovýchodním regionu 
USA. K tomu nabízí několik pobídek společnostem expandujícím nebo přesídlujícím se do státu 
New York. 
 
Peněžní pobídky: 
Stát New York nabízí nízko nákladové půjčky a dotace společnostem, které zde investují 
významné množství kapitálu a zaváží se, že vytvoří či zachovají pracovní místa k soukromém 
sektoru. Podmínky a kritéria pro každý projekt se mohou lišit. 
 
Nové technologie: 
Za nové technologie se považují například: počítačově řízená výroba, robotika a automatické 
stroje, mikroprocesory, optická vlákna, lékařské a vědecké nástroje. Společnosti mohou získat  
daňový odpočet ve výši 1 tis. USD za každé nové pracovní místo až po dobu 3 let. Pokud investor 
potvrdí, že investice nebude vyměněna, převedena nebo prodána po dobu 4 let, může získat 
odpočet v hodnotě až 10% z celkové investice (maximum 150 tis. USD). Pokud investor potvrdí, 
že investice nebude vyměněna, převedena nebo prodána po dobu 9 let může získat odpočet v 
hodnotě až 20% z celkové investice (maximum 300 tis. USD). Pokud společnost nemá víc než 
100 zaměstnanců na plný úvazek (z nichž 75% zaměstnáno ve státě New York), pokud se poměr 
prostředků na vědu a výzkum k čistým tržbám rovná nebo je větší než 6% a pokud má hrubý 
příjem (včetně všech poboček) menší než 20 mil. USD, může získat daňový odpočet v hodnotě 
18% z výdajů na nákup vlastnictví užitého pro vědu a výzkum, 9% z výdajů na výzkum a 100% 
výdajů na přeškolení zaměstnanců v nových technologiích (maximum 4 tis. USD za zaměstnance 
za rok). Maximální hodnota všech těchto kreditů nesmí přesáhnout 250 tis. USD ročně po dobu 4 
po sobě jdoucích letech. Tyto odpočty jsou časově platné a to do 31.12.2011. 
 
Investment Tax Credit (ITC): 
Společnosti, které vytvoří nová pracovní místa a investují do nového výrobního zařízení se 
mohou kvalifikovat na daňové odpočty v hodnotě až 10% z celkové investice.  
 
Nižší daň z příjmu: 
Sazba 6.5% je k dispozici pro kvalifikované výrobce státu New York („Qualified New York State 
Manufactures“). 
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Žádná daň z movitého majetku: 
Na rozdíl od jiných států, které zdaňují jak nemovitý, tak movitý majetek, majetková daň je ve 
státě New York uvalena jen na majetek nemovitý. Movitý majetek, ať už hmotný či nehmotný, 
nepodléhá státním ani místním daním. 
 
Sleva na dani z nemovitého majetku: 
Jako podporu rozvoje, expanze a zdokonalení komerčních prostor a majetku, stát New York 
nabízí desetiletou slevu na dani jako kompenzaci za zvýšené zdanění způsobené opravou, 
rozšířením či zdokonalením komerčních prostor a majetku. 
 
Daňový odpočet za vědu a výzkum: 
Investice do zařízení pro vědu výzkum mohou získat až 9%-ní odpočet z daně z příjmu. 
K dispozici jsou i další odpočty podporující vznik a expanzi nových technologií, včetně tříletého 
odpočtu za vytvoření pracovních míst v hodnotě 1 tis. USD za každého zaměstnance a odpočtu za 
investování do nových technologií. 
 
Osvobození od daně z obratu: 
Stát New York nabízí daňovou úlevu za nákup výrobních strojů a zařízení, majetku užitého na 
vědu a výzkum, a na paliva/vodu/elektřinu apod. užitá k výrobě, vědě a výzkumu. Pro specifické 
informace o této a dalších úlevách je třeba se obrátit na jednotlivé regionální kanceláře. 
 
Stát New York dále nabízí daňové pobídky za investice do ekonomicky méně vyspělých oblastí 
(„Empire Zone Program“), do oblastí s kontaminovaných životním prostředím („Brownfield 
Cleanup Program“) a v oblastech s nízkými příjmy („New Markets Tax Credits“). Nabízí také 
mnoho programů zaměřených na poskytování půjček a dotací. Více informací je k dispozici 
v regionálních kancelářích a na www.empire.state.ny.us. 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 


