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Stadsbyggnadsregler
Små kiosker och ”hål i väggen” överallt har lett till att 

stadsbyggnadsinstitutet har inlett en kampanj för att reglera 
var och hur försäljningsställen kan sättas upp.  Tusentals 
broschyrer har tryckts för att informera företagarna och 
förhindra kaotisk förfulning av stadsmiljön. 

Många känner inte till att det finns regler för skyltning, 
stånd, till- och utbyggnader med mera på offentlig plats, 
och på den egna tomten/byggnaden och gator och torg har 
förvandlats till marknader för allt möjligt. För alla sådana 
förändringar måste bygglov sökas i enlighet med de 
stadsbyggnadsordningar som anger var kiosker och stånd 
kan sättas upp mot avgift till kommunen.

Förutom privatbönderna är det nu drygt 330 000 kubaner 
som driver eget. Många ägnar sig åt att tillreda och/eller 
servera förtäring och dryck av olika slag i restauranger, kaféer 
och stånd.   Källa EFE 2011-07-12

Nyföretagare 
brottas med skatter
Eva Björklund

Nu har tiden kommit, vare sig de vill det eller inte måste 
företagarna betala skatt och avgifter skriver AP i en notis. 
Det är inte alldeles nytt. De egenföretagare som registrerat 
sig från 1993 och framöver har betalat en månadsavgift 
i stort sett oberoende av verksamhetens omfattning och 
för många mycket liten i förhållande till intäkterna. Nu 
ska de skatta progressivt, och de som anställer ska betala 
arbetsgivaravgift och de anställda löneskatt, även de statligt 
anställda. Allt är nytt och obekant. AP intervjuar 33-årige 
kocken Veliz. 

- Jag gick till Arbetsministeriets lokalkontor och de 
förklarade allt för mig – bokföring, hur skatterna ska 
betalas och hur de ska räknas ut. Jag blev ganska skärrad.

Sedan det nya systemet infördes för snart ett år 
sedan har nästan 180 000 nya företagare registrerat sig, 
förutom de nästan 150.000 som redan fanns. Målet är att 
andelen statligt anställda ska minska till ca 65 procent av 
arbetskraften på ca 5 miljoner, och resten, ca 1,8 miljoner 
ska arbeta privat eller i kooperativ eller organisationer. Dit 
är det fortfarande mycket långt. 

De nya skatterna har offentliggjorts bestående av 
11 kategorier och har inte börjat tillämpas fullt ut. För 
företagarna handlar det om storleksordningen 10 procent 
på försäljningen, 25 procent arbetsgivaravgift på lönerna 
och en progressiv löne- och vinstbeskattning, efter avdrag 
för utgifter. För vissa egenföretagare utan anställda finns 
fortfarande möjligheten att betala en fast avgift och 
pensionärer behöver inte betala sociala avgifter.

Skatterna ska främja ekonomisk effektivitet och fylla 
på den statliga budgeten, men de ska också begränsa 
möjligheterna att samla på sig rikedom. Enligt finansminister 
Lina Pedraza är tanken att en företagare ska kunna behålla 
omkring 20 -25 procent av sina försäljningsintäkter, som i 
många andra länder. Kritiker menar att skattebördan är för 

hög för nybörjare, och att de bör få bättre möjligheter att 
komma igång. Systemet befinner sig ännu i en prövoperiod 
och detaljerna kan komma att ändras för att anpassas bättre 
till den verklighet som bara befinner sig i sin linda. 

Källa AP 2011-08-12
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