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Mississippi

Organizace podporující investice

Mississippi Development Authority
Post Office Box 849, Jackson, Mississippi 39205 
Kontaktní osoba: Adam Murray
Email: amurray@mississippi.com
Telefon: +1-601-359-3449
Web: www.mississippi.org

Základní informace o Mississippi

Hlavní město: Jackson
Počet obyvatel: 2 960 467 (31. v USA, 2010)
Hustota zalidnění: 24,4 obyv./km² (32. v USA, 2010)
Průměrný roční příjem domácnosti: 35 078 USD (50. v USA, 2009)
Firemní daň z příjmu: 3 -5 % (2011)

Hlavní oblasti podnikání
Mississippi je převážně zemědělský stát. Hlavními zemědělskými artikly jsou bavlna a sója, 
významný je rovněž chov dobytka a drůbež. Významnou roli v hospodářství státu hraje i
rybolov (produkce sumců na farmách). Z průmyslu jsou zastoupeny především zábavní 
průmysl (kasina - 3. pozice v rámci USA), textilní, chemický, potravinářský a loďařský 
průmysl. 
Stát Mississippi je nejchudším státem unie podle průměrného příjmu domácnosti, tento fakt je 
však kompenzován nejnižšími životními náklady v rámci Unie. Vláda se snaží přispět 
k rozvoji ekonomiky státu pomocí rozmanitého spektra pobídek pro investory.

Investiční pobídky dle jednotlivých oblastí podnikání

 Výzkum a modernizace

Broadband Technology Tax Credit

Na slevu na dani z příjmu a na koncesním poplatku v rámci tohoto programu mají nárok firmy 
poskytující širokopásmové internetového připojení. Speciální pozornost je pak věnována 
venkovským oblastem. V rámci tohoto programu tak mohou poskytovatelé tohoto připojení 
získat slevu na daních až na 10 let. Výše slevy na dani se pohybuje od 5 % do 15 % nákladů 
podle dané lokality, nesmí však překročit 50 % daňové povinnosti v daném roce. Nevyužitá 
sleva může být uplatněna v následujících 10 letech od investice.

http://www.mississippi.org/index.php?id=486

Property Tax Exemption for Broadband Technology

V rámci tohoto programu může být investorovi do širokopásmového připojení odpuštěna 
nepřímá prodejní daň (sales tax) při nákupu vybavení používaného k rozvoji sítě.

http://www.mississippi.org/index.php?id=497
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Sales and Use Tax Exemption for Broadband Technology

Tento program je posledním z trojice programů na podporu širokopásmového připojení. 
Umožňuje poskytovateli tohoto připojení buď úplné odpuštění prodejní daně u zboží a služeb 
(sales and use tax), či alespoň její 50 % snížení. Výše tohoto snížení záleží na ekonomické 
situaci v lokalitě investice.

http://www.mississippi.org/index.php?id=503

Mississippi Clean Energy Initiative Program

Tento program umožňuje mississippské agentuře pro rozvoj certifikovat vybrané výrobce 
součástek a celých systémů pro výrobu čisté energie. Pojem zahrnuje energii získanou z jádra, 
solární energii a energii větrnou a vodní. Podpora je poskytována formou odpuštění daně 
z příjmu a koncesních poplatků (income and franchise taxes) a nepřímé nákupní daně (sales 
tax) při stavbě elektrárny využívající tuto technologii. Minimální výše investice pro 
kvalifikování do programu je stanovena na 50 mil. USD, zároveň musí vzniknout nejméně 
250 pracovních míst.

http://www.mississippi.org/index.php?id=924

Mississippi Data Center Incentives

Společnosti certifikované jako datová centra nemusí platit státní nepřímou prodejní daň (state 
sales tax) při nákupu počítačového vybavení a softwaru. Podmínkou je investice ve výši 
minimálně 50 mil. USD a vznik nejméně 50 pracovních míst s průměrnou mzdou minimálně 
150 % průměrné mzdy ve státě.

http://www.mississippi.org/index.php?id=925

Research and Development Skills Tax Credit

V rámci tohoto programu může zaměstnavatel získat slevu na dani z příjmu (corporate income 
tax) až 1 tis. USD na rok po dobu až 5 let za vznik pracovního místa ve vývoji a výzkumu. 
Minimálním požadavkem pro danou pozici musí být alespoň bakalářské vzdělání 
v přírodovědném či technickém oboru. 

http://www.mississippi.org/index.php?id=499

 Filmový , hudební a zábavní průmysl

Motion Picture Production Tax Incentive Program

V rámci tohoto programu na podporu vzniku audiovizuálních děl může produkce formou 
přímé finanční dotace získat zpět část vynaložených nákladů. Jedná se především o produkci 
celovečerních filmů či televizních seriálů ale i dalších audiovizuálních děl. Výše zpětné 
dotace je stanovena jako 25 % základních nákladů produkce vynaložených ve státě a pak 5 % 
mzdových nákladů vynaložených na zaměstnání rezidentů. 

http://www.mississippi.org/index.php?id=494
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Sales and Use Tax Exemption for Motion Picture Production

Tento program, podobně jako výše zmíněný, slouží na podporu vzniku audiovizuálních děl. 
Produkce může získat slevu či přímo odpuštění nepřímé daně z prodeje zboží a služeb (sales 
and use tax). Jedná se především o produkci celovečerních filmů či televizních seriálů, ale i 
dalších audiovizuálních děl. Odpuštění této daně se týká pouze výrobků přímo použitých pro 
natáčení, pro ostatní techniku je zde však tato daň snížená na 1,5 %.

http://www.mississippi.org/index.php?id=505

 Tvorba pracovních míst

Advantage Jobs Incentive Program

Tento program je primárně určen pro podporu vzniku nových kvalifikovaných míst ve 
vybraných sektorech ekonomiky. Při vzniku nových pracovních míst, u nichž průměrná mzda 
přesahuje státní průměr, má zaměstnavatel nárok na přímou finanční podporu v podobě slevy 
na mzdové daňové povinnosti. Tento program podporuje vznik pracovních míst především 
v datových centrech kde je zaměstnáno alespoň 200 zaměstnanců a průměrná mzda je alespoň 
100 % průměrné mzdy daného okresu, u jiných firem je pak podmínkou vznik alespoň 25 
nových pracovních míst a průměrná mzda nejméně 110 % okresního průměru. Podmínkou je 
však v každém případě i zapojení do systému zdravotního pojištění.

http://www.mississippi.org/index.php?id=485

Jobs Tax Credit

Tento program poskytuje zaměstnavateli, který vytvoří nová pracovní místa ve vybraných 
oborech, možnost slevy na dani z příjmu (corporate income tax). Takto podporovanými obory 
jsou výrobní závody, velkoobchody, zpracovatelský průmysl, vývojová a výzkumná 
pracoviště, distributoři a skladiště. V některých případech mohou na tuto slevu dosáhnou po 
registraci u místní rozvojové agentury i centra na údržbu letadel, telekomunikační společnosti, 
datová centra, softwarová vývojová centra a další. 
Výše slevy se pak odvíjí od lokality investice a počtu nově přijatých zaměstnanců a dosahuje 
2,5 až 10 % mzdových nákladů.

http://www.mississippi.org/index.php?id=492

Skills Training Income Tax Credit

V rámci tohoto programu zaměstnavatel, který vytvoří nová pracovní místa ve vybraných 
oborech, může uplatnit slevu na dani z příjmu (corporate income tax). Takto podporovanými 
obory jsou výrobní závody, velkoobchody, zpracovatelský průmysl, vývojová a výzkumná 
pracoviště, distributoři a skladiště. V některých případech mohou na tuto slevu dosáhnou po 
registraci u místní rozvojové agentury i centra na servis a údržbu letadel, telekomunikační 
společnosti, datová centra, softwarová vývojová centra a další. 
Podmínkou je zvyšování kvalifikace zaměstnanců formou akreditovaného programu u místní 
vysoké školy. Polovina nákladů zaměstnavatele na poskytnutí tohoto vzdělávání může být 
použita jako sleva na dani, tato sleva však nesmí překročit 2,5 tis. USD na zaměstnance a rok.

http://www.mississippi.org/index.php?id=506
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 Letecký průmysl

Mississippi Aerospace Initiative Incentives Program

V rámci tohoto programu může investor, který investuje minimálně 30 milionů dolarů a 
vytvoří alespoň 100 nových pracovních míst, získat daňové pobídky. Podmínkou je investice 
do výroby, tréninku či vývoje v oblasti leteckého průmyslu. Konkrétně se pak jedná o 
prominutí daně z příjmu (corporate income tax) a koncesních poplatků (franchise tax) na dobu 
10 let od prvotní investice. V rámci podpory vzniku výrobního projektu je zde i možnost 
prominutí nepřímé prodejní daně (sales tax) v době výstavby vlastního výrobního zařízení.

http://www.mississippi.org/index.php?id=926

 Další

Free Port Warehouse Property Tax Exemption

V rámci tohoto programu je možné prominutí odvodu majetkových daní (property tax) za 
zboží určené k exportu mimo stát. 

http://www.mississippi.org/index.php?id=487

Growth And Prosperity Program (GAP)

Tento program je primárně určen k podpoře ekonomického rozvoje méně rozvinutých regionů 
státu. V rámci tohoto programu je možné získat slevu na všech základních typech daní jako je 
daň z příjmu, koncesní poplatky, nepřímá prodejní daň u zboží a služeb a majetková daň 
(income, franchise, sales, and property tax). Podmínkou je investice, která vytvoří minimálně 
10 nových pracovních míst v dané lokalitě. Tyto pobídky může investor využívat až po dobu 
10 let.

http://www.mississippi.org/index.php?id=488

Industrial Property Tax Exemption

V rámci tohoto programu mohou být investorům do některých typů průmyslu prominuty
lokální majetkové daně (local property tax) podle uvážení okresní či městské rady. 
Kvalifikované projekty jsou z oblasti výroby a zpracování, výzkumu a vývoje, údržby letecké 
a dopravní techniky, skladišť a distribučních center, telekomunikací, zábavního průmyslu, 
datových a technologických center. Tato sleva může být uplatňována po dobu až 10 let.

http://www.mississippi.org/index.php?id=491

Manufacturing Investment Tax Credit

Výrobci, kteří ve státě sídlí alespoň dva roky, mají v rámci tohoto programu nárok požádat o 
slevu na dani z příjmu (income tax) ve výši 5 % dodatečné investice. Tato investice musí být 
minimálně 1 mil. USD a musí směřovat do strojového vybavení či do nemovitosti, ve které se 
výroba nachází. Sleva může být použita do výše 50 % daňové povinnosti v daném roce a 
může být rozložena do období až 5 let.

http://www.mississippi.org/index.php?id=493
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Property Tax Exemption for Industrial Revenue Bond Financing

V rámci tohoto programu mohou být investorovi odpuštěny lokální majetkové daně (local 
property tax) v případě nákupu nemovitosti prostřednictvím státních dluhopisů. Odpuštění 
této daně je poskytováno pouze na danou nemovitost a po dobu až 10 let.

http://www.mississippi.org/index.php?id=496

Property Tax Fee-In-Lieu

V rámci tohoto programu se může investor, který hodlá investovat minimálně 100 mil. USD,
dohodnout s vládou na zaplacení jednorázového poplatku na dobu 10 let místo placení 
majetkové daně (property tax). Tato dohoda pak podléhá ještě schválení radou obce či okresu.

http://www.mississippi.org/index.php?id=498

Sales and Use Tax Exemption for Construction or Expansion

V rámci tohoto programu může být společnosti podnikající ve vybraném oboru realizující 
novou investici či rozšiřující stávající provoz odpuštěna nepřímá prodejní daň (sales tax). 
Kvalifikovanými oblastmi jsou výrobní průmysl, zakázkový zpracovatelský průmysl a po 
schválení státní agenturou i datová a technologická centra. Výše odpuštění daně dosahuje 
100 % v zanedbaných lokalitách, v rozvinutějších regionech je pak sleva pouze 50 %.  Tato 
sleva se poskytuje od začátku nového projektu až do doby 3 měsíců po rozjetí výroby 
v novém závodě.

http://www.mississippi.org/index.php?id=502

Tourism Rebate Program

Tento program podporuje investice do turistických atrakcí jako jsou např. zábavní parky.
V rámci tohoto programu může investor získat část nepřímé prodejní daně (sales tax) vybrané 
od návštěvníků jeho zařízení. Tyto prostředky pak mohou být použity pouze ke snížení 
prvotních investičních nákladů projektu. Touto cestou může investor získat až 80 % nepřímé 
prodejní daně (sales tax) po dobu 10 let nebo dokud nebude pokryto 30 % prvotní investice. 
Minimální výše investice pro zapojení do tohoto programu je 10 mil. USD, v případě stavby 
hotelu 40 mil. USD.

http://www.mississippi.org/index.php?id=508




