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Wyoming

Organizace podporující investice

Treasurer’s Office
Adresa: State Capitol, Cheyenne, WY 820020
Kontaktní osoba: Michael Walden-Newman
Email: mwalde@state.wy.us
Telefon: 1-307-777-6704
Web: treasurer.state.wy.us   

Základní informace o Wyomingu

Hlavní město: Cheyenne
Počet obyvatel: 547 637 (50. v USA) (2010)
Hustota zalidnění: 2,2 obyv./km² (49. v USA) (2010)
Průměrný roční příjem domácnosti: 52 470 USD (15. v USA) (2009)
Firemní daň z příjmu: není (2011)

Hlavní oblasti podnikání: zemědělství, turistika, těžba nerostných surovin (uhlí, zemní plyn, 
ropa, diamanty, uran), potravinářský průmysl

Wyoming je jedním z nejméně zalidněných a nejřidčeji obydlených států USA. Přestože 
význam zemědělství pro ekonomiku Wyomingu klesá, 91 % území státu je stále klasifikováno 
jako zemědělská půda a zemědělství tak zůstává důležitým zdrojem obživy. Příjmy plynoucí 
z těžby nerostných surovin tvoří nejvýznamnější zdroj financí pro stát Wyoming. Wyoming je 
jedním z největším producentů uhlí, ropy a zemního plynu v USA.1 Nachází se zde rovněž 
největší světové zásoby minerálu trona, který se používá ve sklářském a papírenském 
průmyslu a při výrobě mýdel. Turismus tvoří druhý nejvýznamnější zdroj příjmů do státní 
pokladny. Mezi nejnavštěvovanější místa ve Wyomingu patří Yellowstonský národní park, 
kam ročně zavítá okolo tří milionů turistů.

Wyoming je společně s Washingtonem a Nevadou jediným státem USA, v němž se neplatí
státní daň z příjmu fyzických ani právnických osob. Wyoming rovněž neuvaluje daň na 
uskladněné zboží (inventory tax). Základní sazba daně placené při nákupu zboží a služeb 
(sales tax) se pohybuje mezi dvěmi a čtyřmi procenty.2 Platba této daně se navíc nevztahuje 
na zboží, které je určeno k přímému použití ve zpracovatelském průmyslu. V porovnání 
s ostatními státy USA má Wyoming relativně nízkou majetkovou daň (property tax).3 Podle 
časopisu Tax Foundation se Wyoming pyšní jednou z nejpříznivějších daňových politik
v USA.4 V letech 2003-2008 se stát opakovaně umístil na první příčce tohoto žebříčku.5

Z důvodu své politiky nízkého daňového zatížení Wyoming nenabízí firmám žádné pobídky 
ve formě slev na daních.6

                                                
1 http://www.eia.gov/state/state-energy-profiles.cfm?sid=WY
2 http://www.whywyoming.org/costs.aspx
3 http://www.whywyoming.org/costs.aspx
4 http://www.taxfoundation.org/research/topic/68.html
5 http://www.whywyoming.org/costs.aspx
6 http://www.whywyoming.org/costs.aspx
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Investiční pobídky dle jednotlivých oblastí podnikání

 Zemědělství

Ag Business Development and International Trade Development

Obchodní rada Wyomingu pomáhá již existujícím agropodnikům zvýšit jejich finanční 
soběstačnost a snaží se do státu nalákat nové firmy podnikající v zemědělství. Zahraniční 
oddělení tohoto orgánu pomáhá firmám s jejich prosazením na globálních trzích.

http://www.wyomingbusiness.org/ag/ag_agbusinesstrade.aspx

 Tvorba nových pracovních míst

Workforce Training Grants

Fond, který poskytuje finance na zvýšení zaměstnanosti ve Wyomingu, byl založen v roce 
1997. Jeho cílem je pomáhat firmám snížit náklady na školení již zaměstnaných a nově 
najatých pracovních sil. V rámci programu jsou k dispozici dotace ve výši až 4 tis. dolarů na 
zaměstnance.

http://www.whywyoming.org/incentives.aspx

Workforce Development Training Fund Grants

Tento program nabízí dotace firmám, které potřebují zvýšit svou konkurenceschopnost na 
globálním trhu pomocí dovzdělávání svých zaměstnanců. Tento program je rovněž zaměřen 
na zaškolování uchazečů o zaměstnání ve vysoce specializovaných či velmi žádaných 
oblastech ekonomiky, jimž ještě pracovní pozice nabídnuta nebyla

http://www.wyomingbusiness.org/financial/wdtf.aspx

 Další

Industrial Development Revenue Bonds

Města a obce mohou poskytnout dotace firmám za účelem podpoření ekonomického růstu 
regionu a zvýšení zaměstnanosti v oblasti. Tyto dotace jsou udělovány formou dluhopisů a 
mohou být použity na nákup půdy a financování půjček na pořízení budov a zařízení. Tyto 
dluhopisy fungují podobně jako hypotéky. Z úroků, které daná firma na těchto dluhopisech 
získá, není povinna platit federální daň z příjmu.

http://www.areadevelopment.com/stateResources/wyoming/wyoming-direct-financial-
incentives2011-8015.shtml

Local Incentives

Mnoho měst a obcí nabízí lokální pobídky firmám, které by svou činností mohly přispět
k rozvoji daného regionu.

http://www.whywyoming.org/incentives.aspx




