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New Hampshire

Organizace podporující investice

NH Department of Resources and Economic Development
172 Pembroke Road P.O. Box 1856 Concord, NH 03302
Kontaktní osoba: Michael Bergeron
Email:mbergeron@dred.state.nh.us
Telefon: +1-603-271-2591
Web: www.nheconomy.com

Základní informace o New Hampshire

Hlavní město: Concord
Počet obyvatel: 1 323 531 (40. v USA, 2010)
Hustota zalidnění: 56,8 obyv./km² (21. v USA, 2010)
Průměrný roční příjem domácnosti: 64 131 USD (4. v USA, 2009)
Firemní daň z příjmu: 8,5 % (2011)

Hlavní oblasti podnikání: 
New Hapshire je stát s velmi rozvinutým průmyslem, který zahrnuje vše od biotechnologií, 
IT, elektrotechniky až po výrobu nábytku. Hlavními produkty zemědělství jsou pak mléčné 
výrobky, dobytek, jablka a vejce.
Stát New Hamshire je jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik oblasti Nová Anglie. Jeho 
hlavní devízou je velmi nízké daňové zatížení (8. pozice v rámci USA), vysoká kvalita života
a velké množství vysoce kvalifikované pracovní síly. Stát se vydal cestou nízké kombinované 
daňové zátěže spíše než cestou nejrůznějších typů pobídek. Neexistuje zde tak například státní 
nepřímá prodejní daň u zboží a služeb (state sales and use tax) nebo daň z příjmu fyzických 
osob (personal income tax). Velkou výhodou je i dobré dopravní spojení a blízkost velkých 
měst jako je Boston či Montreal.

Investiční pobídky dle jednotlivých oblastí podnikání

 Výzkum a modernizace

Research and Development Credit   

V rámci tohoto programu může investor získat slevu na celkové daňové povinnosti. 
Podmínkou jsou kvalifikované investice to výzkumu a vývoje v daném fiskálním roce. Sleva 
je nejdříve započítána proti dani ze zisku (business profits tax) zůstatek pak může být 
započítám vůči dani z podnikání (business enterprise tax). Nevyužitá sleva může být 
přenesena do dalšího fiskálního období, podmínkou je její uplatnění do 5 let od vzniku 
nároku. Výše slevy na je až 10 %  kvalifikovaných nákladů nebo maximálně 50 tis. USD.

http://www.nh.gov/revenue/faq/dra_165.htm

http://www.nheconomy.com/recruitment/incentives.aspx
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 Revitalizace

Economic Revitalization Zone Tax Credits (ERZ Tax Credit) Program

V rámci tohoto programu může investor získat slevu na dani ze zisku a na dani z podnikání
(business profit tax and business enterprise tax). Program slouží k rozvoji vybraných lokalit a 
vzniku nových pracovních míst. Je dvoustupňový, v prvním kroku musí být lokalita zařazena 
na seznam míst určených k revitalizaci a v druhém kroku pak následuje samotná revitalizace. 
První krok je na straně veřejné správy, druhý už je plně na investorovi. Minimální výše 
investice pro podporu z tohoto programu činí 50 % tržní hodnoty revitalizovaného objektu. 
Výsledná sleva na celkové daňové zátěži je pak odvozena od celkové výše investice a počtu 
nových míst.

http://www.nheconomy.com/business-services/business-assistance-programs/incentive-
programs.aspx

http://www.nheconomy.com/uploads/ERZ%20Sample%20Credit%20Calculation%20Revised
%206.9.doc

 Tvorba pracovních míst

Coos County Job Creation Tax Credit

V rámci tohoto programu má zaměstnavatel, který příjme zaměstnance z vybraného okresu,
nárok na slevu na své celkové daňové povinnosti. Podmínkou je tomuto zaměstnanci 
poskytnout mzdu ve výši alespoň 150 % minimální státní mzdy, v takovémto případě má 
zaměstnavatel nárok na slevu na dani ve výši 750 USD za rok. V případě odměňování 
zaměstnance nejméně 200 % minimální mzdy pak tato sleva vzroste na 1 tis. USD na rok a 
zaměstnance. Dané pracovní místo musí být vytvořeno na dobu nejméně 5 let.

http://www.nh.gov/revenue/faq/dra_3000.htm

http://www.nheconomy.com/recruitment/incentives.aspx

Job Training Fund

Tento program na podporu vzdělávání zaměstnanců je určen všem podnikatelům ve státě New 
Hapshire, kteří se rozhodnou přispívat do fondu pro podporu v nezaměstnanosti. Státní 
financováni vzdělávání zaměstnanců je poskytováno maximálně ve výši 50 % nákladů a je
poskytováno místními vysokými školami (Community College).

http://www.nhjobtrainingfund.org/

http://www.nheconomy.com/recruitment/incentives.aspx




