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Högavlönade mot ny inkomstskatt

Kubaner som arbetar för utländska företag, institutioner och
organisationer mm måste deklarera bonusar som inkomst och
betala skatt på dem enligt beslut av finansministeriet.
Anställningarna går via statliga förmedlingar till vilka de
utländska arbetsköparna betalar lönekostnaderna och som sin
tur betalar lönerna till de anställda efter avdrag för skatt.
Förutom månadslöner på ca 360 pesos har utländska
arbetsköpare även betalat ut bonus i hårdvaluta eller konvertibel
peso, CUC, som motsvarar 1,08 US dollar, jämfört med 4 cent
för vanlig peso. Detta har skett ’under bordet’ men har
tolererats under benämningen ’gåva’. Nu kommer dessa
bonusar att beskattas med 10 - 50%. De som erhåller sådana
bonusar måste registrera sig på skattekontoret senast 1 april
och sedan deklarera inkomsten. Utländska företag måste
också redovisa dem i sin bokföring för jämförelse med de
anställdas uppgifter.
Efter årtionden av skattebefrielse kommer beslutet som en
chock för de berörda, cirka 5.000 av de högst avlönade i landet.
1996 infördes inkomstskatt för artister, författare och andra
egenföretagare, men de anställda i utländska företag berördes
inte. Först sas att registreringen hos skattemyndigheten skulle
ske senast i februari men förlängdes till den 1 april. Det var svar
på ett ovanligt utbrott av protest vid ett möte i mitten av januari
med arbetsförmedlingen, Acorec. En videofilm från mötet
visade applåder för de som krävde att regeringen först ska
godkänna att lön utbetalas i hårdvaluta innan den beskattas.
”Vi vet att skatter förekommer i andra länder. Vad som oroar
oss är sättet på vilket de införs,” sa en mötesdeltagare. ”Det
är ett politiskt problem. De vill att alla skall vara lika, lika
förtryckta,” sa hon. Företagen välkomnar regeringens beslut:
”Genom denna beskattning erkänner myndigheterna att några
kan tjäna mycket mera än andra. Det är ett stort framsteg,” sa
en företrädare för ett multinationellt företag.
Källor EFE 08.01.08, Reuters 08.01.31
Eva Björklund/Lennartssons

Nickel drar in mest hårdvaluta

2007 passerade nickelindustrin turistnäringen som främsta
inkomstkälla i hårdvaluta, rapporterade TV i januari. Nickel-
produktionen som steg med 2.2 % till mer än 75.000 ton
inbringade omkring 2,7 miljarder US dollar, medan turistnäringen
drog in mellan 2,1 och 2,2 miljarder, sa Ariel Terrero. Oraffinerat
nickel som innehåller kobolt skulle nå en rekordsiffra på
80.000 ton detta år.
”Det finns planer på att öka produktionen vid Pedro Soto Alba,
som drivs av ett kubansk-kanadensiskt samriskföretag, med
4.000 ton fram till 2008”, sa Terrero. Kanadensiska Sherritt
planerar att öka anläggningens kapacitet med ytterligare 9.000
ton under 2009 och 3.000 ton under 2011. Cubaniquel driver
två äldre anläggningar i östra Holguin för export huvudsakligen
till Europa och Kina.
Kuba är en av världens största nickelproducenter och svarar för
10 procent av koboltframställningen. Östra Holguin, där gruvorna
finns, har 34 procent av världens kända fyndigheter av nickel
och kobolt eller ungefär 800 miljoner ton och ytterligare 2,2
miljarder av troliga fyndigheter och smärre reserver i andra
delar av landet.
Källa Reuters 08.01.15.

Inhemsk produktion ersätter import

”Camilo Cienfuegos” Servicebolag för nickelindustrin, mer känt
som ESUNI i Moa, bildades 1993. Uppgiften är mathållning och
att ordna transporter och bostäder  för gruvindustrin i Holguin.
Direktör Góngora Alexis Torres: ”Vi har 3.100 anställda och
lagar dagligen mer än 23.000 luncher och över 50.000
mellanmål. Vi svarar för transport av 40.000 människor och
förvaltar bostäder i fem län och nio städer och andra tätorter.
”Till lunch äter gruvarbetarna tonvis med kött. Vi insåg att vi
kunde skaffa fram fläskkött lokalt och beslöt att inte importera
utan att köpa av inhemska ”Oro Rojo”. Kvaliteten har visat sig
vara mycket god och uppskattas av matgästerna. Vi försöker
nu hitta nya leverantörer av jordbruksprodukter för första
kvartalet 2008 även om de i Ciego de Avila erbjuder mycket
hjälp. Men de 80 ton ris som behövs har vi hittills till stor del
köpt från Kina och Vietnam. För att försöka minska importen
har vi slutit avtal med kooperativet Fernando Echenique/CAI.
Men vi måste först vara övertygade om att de lever upp till
kvalitetskraven innan vi säger upp nuvarande avtal med den
statliga importgrossisten ALIMPORT.”
Källa: Ahora, 2008 01 10. Eva Björklund/Lennartssons

Mer än 100 samarbetsprojekt

116 projekt med internationellt samarbete genomförs i
Guantanamo, med hjälp av ideella organisationer och FN. Omar
Cantillo, från ministeriet för utländska investeringar och
ekonomiskt samarbete (Minvec), sa att projekten täcker nästan
alla sociala och ekonomiska sektorer. Han nämnde särskilt
livsmedelsprogrammet och utvecklingen av hållbar energi.
Andra områden är miljö, kamp mot ökenutbredning och torka,
såväl som ökad livskvalitet för utsatta sociala grupper. Cantillo
pekade på ett projekt för bevarande av jordmånen med målet
att få tillbaka bördigheten i vissa delar av Guantanamodalen,
där 58 % av provinsens befolkning lever.
Det stöds av FN:s livsmedels och jordbruksorganisation (FAO)
i samarbete med Kubas jordmånsinstitut. De har gjort
investeringar för att bättre utnyttja vattenkraften för
energiförsörjning i bergstrakterna med små och medelstora
vattenfall. Det skulle gynna mer än 10 000 människor. Förutom
de sociala och miljömässiga fördelarna skulle det sänka
utsläppen av koldioxid med nära 300 ton.
Källa: ACN 080107. Eva Björklund/Arrhed

Japan ökar sitt samarbete

En japansk delegation besökte Havanna för att stärka det
politiska och ekonomiska samarbetet. Ledd av Tayuka Hirai,
förste vice minister för infrastrukturministeriet, ledde
delegationen som träffade Kubas vice utrikesminister Marco
Rodriguez Costa på fredagen i Havanna. Japanska affärsmän
deltar aktivt i utbytet särskilt inom läkemedel och energi. Hirai
är också medlem i japanska parlamentets vänskapsgrupp med
Kuba. Han förklarade sin önskan att utvidga utbytet mellan de
två länderna, särskilt inom sport och kultur. Under detta sitt
tredje besök på Kuba mötte Hirai också minister Ricardo
Cabrisas, vice talmannen i parlamentet Jaime Crombet och
Ramon Pardo Guerra, chef för civilförsvaret.
Källa: Granma 080118. Eva Björklund/Arrhed

Fast Kina leder stort med nya bussar och mycket annat.
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