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Minnesota

Organizace podporující investice

Minnesota Department of Employment and Economic Development
1st National Bank Building, 332 Minnesota Street, Saint Paul, MN, 55101
Kontaktní osoba: Ed Dieter
Email: Economic.Development@state.mn.us
Telefon: +1-651-259-7432
Web: www.positivelyminnesota.com

Základní informace o Minnesotě

Hlavní město: Saint Paul
Počet obyvatel: 5 290 447 (21. v USA, 2010)
Hustota zalidnění: 25,7 obyv./km² (31. v USA, 2010)
Průměrný roční příjem domácnosti: 56 090 USD (11. v USA, 2009)
Firemní daň z příjmu: 9,8 % (2011)

Hlavní oblasti podnikání: 
Průmyslová výroba ve státě je značně rozmanitá a své sídlo zde má řada významných
společností. Velmi důležitou roli v ekonomice stále zastává zemědělská produkce, zejména
pěstování kukuřice a cukrové řepy. Vzhledem k tomu, že značná část státu je pokryta lesy,  
významné odvětví představuje lesnictví a dále pak dřevozpracující průmysl a výroba papíru. 
Ve státě se nacházejí i rozsáhlá ložiska železné rudy. Mezi další odvětví v Minnesotě patří 
biomedicíncký, těžký a potravinářský průmysl.

Skoro 60 % obyvatel žije v oblasti Minneapolis-Saint Paul. Tato dvě města jsou centrem 
obchodu, dopravy i průmyslu ve státě. Přezdívka státu „země tisíce jezer“ není nijak 
nadsazená. V Minnesotě je skutečně 11 842 jezer.

Investiční pobídky dle jednotlivých oblastí podnikání

 Výzkum a modernizace

Angel Tax Credit

V rámci tohoto programu mají nárok na slevu investoři v oblasti pokročilých technologií. 
Mohou získat slevu na dani z příjmu (income tax) ve výši až 25 % investičních nákladů, 
maximální výše této slevy je pak 125 tis. USD za rok. 

http://www.positivelyminnesota.com/Business/Financing_a_Business/DEED_Business_Finan
ce_Programs/Angel_Tax_Credit.aspx

Research and Development Tax Credit

Tento program na podporu výzkumu a vývoje umožňuje investorovi získat slevu na celkové 
daňové zátěži, výše této slevy závisí na výši investice do výzkumu a vývoje. Do výše 2 mil. 
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USD je tato sleva 10 % investovaných prostředků po překročení této hranice je sleva 
poskytována ve výši 2,5 %.

http://www.positivelyminnesota.com/Business/Locating_in_Minnesota/Incentives/Research_D
evelopment_Tax_Credit.aspx

 Pracovní místa

Tax-Free Development

V rámci tohoto programu může investor dosáhnou osvobození o některých daní v případě 
realizace investice v předem určené lokalitě (Job Opportunity Building Zones). Konkrétní daň 
pro osvobození je pak určena dle typu investice. Podmínkou je vznik minimálně pěti nových 
pracovních míst nebo nárůst počtu pracovních míst ve společnosti nejméně o 20 %. Další 
podmínkou je průměrná mzda na těchto pozicích alespoň 110 % minimální federální mzdy.

http://www.positivelyminnesota.com/Business/Locating_in_Minnesota/Incentives/Tax-
Free_Development_3.aspx

 Další

Tax Abatement

Města a okresy mohou v některých případech odpustit místní majetkové daně, podmínkou je 
ekonomická přínosnost investičního projektu pro okolí investice a dále to, že alespoň polovina 
zaměstnanců musí pracovat v jedné z následujících oblastí: výroba, zemědělství, těžba, 
výzkum a vývoj, skladování a kvalifikovaný pokročilý technologický průmysl.

http://www.positivelyminnesota.com/Business/Locating_in_Minnesota/Incentives/Other_Tax_
Incentives_2.aspx

Foreign Trade Zones

Zahraniční obchodní zóny (FTZ) jsou speciálně určené oblasti, které jsou vyjmuty z celního 
území USA. 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://www.positivelyminnesota.com/Business/Locating_in_Minnesota/Incentives/Foreign_Tr
ade_Zones.aspx




