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Nové Mexiko

Organizace podporující investice

New Mexico Economic Development Department
Adresa: 1100 St. Francis Drive, Santa Fe, NM 87505
Kontaktní osoba: Brent Eastwood
Email: brent.eastwood@state.nm.us
Telefon: 1-505-827-2486
Web: www.tradenm.com  

Základní informace o Novém Mexiku

Hlavní město: Santa Fe
Počet obyvatel: 2 033 875 (36. v USA) (2010)
Hustota zalidnění: 6,6 obyv./km² (45. v USA) (2010)
Průměrný roční příjem domácnosti: 43 542 USD (40. v USA) (2009)
Firemní daň z příjmu: 4,8 – 7,6 % (2011)

Hlavní oblasti podnikání:  ropný průmysl, turismus

Nové Mexiko je třetím největším producentem ropy a zemního plynu v USA. Jedním 
z hlavních hybatelů jeho ekonomiky jsou federální finance – na každý dolar zaplacený na 
daních se do Nového Mexika vrátí 2,03 dolaru z federálního rozpočtu, což představuje
největší úroveň návratnosti daní v celých USA.1

Nové Mexiko má velmi nízkou hustotu zalidnění a značná část ekonomicky aktivního 
obyvatelstva zaměstnaného ve státní sféře je vázána na armádní činnost. V Novém Mexiku se 
nachází několik vojenských leteckých základen a lokalit určených k výzkumu, vývoji a 
testování raketových motorů. Známou oblastí je White Sands Test Facility, kde byl v roce 
1945 proveden jeden z prvních testů atomové bomby v historii. Podle New Mexico State 
University je více než jedenáct procent celkové zaměstnanosti státu přímo či nepřímo 
závislých na změnách v armádním rozpočtu.2

V Novém Mexiku je kromě angličtiny velmi rozšířena španělština, jíž se mluví ve třetině 
domácností.3 Stát nabízí příznivé daňové klima pro firmy - časopis Tax Foundation ohodnotil 
daňové zatížení Nového Mexika jako jedno z nejnižších v USA.4

                                                
1 http://www.taxfoundation.org/research/show/266.html
2

http://web.archive.org/web/20060902233558/http://bbrs.nmsu.edu/nmbizoutlook/showarticle.php?articleID=501
06
3 http://www.mla.org/map_data_results&state_id=35&mode=state_tops
4 http://www.taxfoundation.org/research/topic/45.html
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Investiční pobídky dle jednotlivých oblastí podnikání

 Výzkum a vývoj

Technology Jobs Tax Credit

Firmy mohou získat slevu na dani ve výši 4 % z celkové hodnoty výdajů vynaložených na 
výzkum a vývoj v městských oblastech a 8 % v rurálních oblastech. Slevu je možné obdržet 
z celkové hodnoty prostředků vynaložených na investice do půdy, budov, zařízení, 
počítačového softwaru a upgradů, odborné literatury, testování materiálů, patentů či mezd.
Sleva může být použita na daň sráženou ze mzdy zaměstnanců (payroll tax), nepřímou daň 
placenou při užívání služeb či majetku (compensating tax) nebo daň sráženou z hrubých 
příjmů firmy (gross receipts tax). Firma může rovněž získat slevu na dani z příjmu ve výši 
4 % v případě, že její výdaje na mzdy vzrostou alespoň o 75 tis. dolarů na každý milion 
nových výdajů.5

http://www.edcutah.org/documents/Section11_UtahBusinessIncentiveswCvrPg.pdf, str. 3

 Zpracovatelský průmysl

Manufacturer’s Investment Tax Credit

Firmy působící ve zpracovatelském průmyslu mohou obdržet slevu na dani ve výši 5 % 
z ceny zařízení a jiných statků používaných při výrobě. Tato sleva může být použita na daň 
sráženou ze mzdy zaměstnanců (withholding tax), nepřímou daň placenou při užívání služeb 
či majetku (compensating tax) a daň sráženou z hrubých příjmů firmy (gross receipts tax), a to 
až do výše 85 % z celkové výše těchto daní. Firma musí rovněž vytvořit jedno pracovní místo 
po obdržení každé slevy, která je nižší než 30 mil. dolarů. Totéž platí o investicích do zařízení 
do výše 500 tis. dolarů, při nichž musí firma rovněž zaměstnat jednu novou pracovní sílu.

http://www.edd.state.nm.us/businessAssistance/incentives/index.html

 Obnova zanedbaných oblastí

New Markets Tax Credit

Jedná se o program, přes který finanční úřady Nového Mexika alokují finance do 
nízkopříjmových oblastí pomocí daňových pobídek a úvěrů. Úřady mají k dispozici 110 mil. 
dolarů, z nichž 35 mil. je určeno na úvěry novým či expandujícím firmám působícím 
v nízkopříjmových oblastech.

http://www.edd.state.nm.us/businessAssistance/incentives/index.html

Rural Jobs Tax Credit

Firmy, které se nacházejí v předem schválených rurálních oblastech, mohou získat slevy na 
státních daních ve výši 6,25 % z prvních 16 tis. dolarů vyplácených na mzdách. Pokud má 
firma zaměstnance v oblastech s méně než 15 tisíci obyvateli, může si o slevu zažádat po 
dobu čtyř po sobě jdoucích let. V oblastech s více než 15 tis. obyvateli tato pobídka platí jen 
dva roky. Za rurální oblasti jsou považovány oblasti vzdálené 10 a více mil od měst 
Albuquerque, Rio Rancho, Las Cruces, Santa Fe.

http://www.edd.state.nm.us/businessAssistance/incentives/index.html

                                                
5 http://www.edd.state.nm.us/businessAssistance/incentives/index.html
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 Další

Angel Investment Tax Credit

Investice v začínající společnost, takzvaný „angel fund“, za účelem získání podílu v dané 
společnosti může vést k získání slevy na dani ve výši 25 % z celkové výše investice. Slevu je 
možné uplatnit na investice do 100 tis. dolarů.

http://www.edd.state.nm.us/businessAssistance/incentives/index.html

High-End Jobs Tax Credit

Firmy si mohou zažádat o slevu na státních daních ve výši 10 % z celkové výše mezd a 
bonusů. Pobídka se týká každého nového pracovního místa, které nabízí plat alespoň 28 tis. 
dolarů ročně v oblastech s populací menší než 40 tis. obyvatel. V městech s více než 40 tis. 
obyvateli je stanovena minimální výše platu pro získání pobídky 40 tis. dolarů. Sleva na dani 
nesmí přesáhnout 12 tis. dolarů na osobu ročně. Sleva se vztahuje na daň sráženou ze mzdy 
zaměstnanců (withholding tax), nepřímou daň placenou při užívání služeb či majetku 
(compensating tax) a daň sráženou z hrubých příjmů firmy (gross receipts tax).

http://www.edd.state.nm.us/businessAssistance/incentives/index.html




