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Syftet med den nya lagen är att få in mer utländskt 
kapital för att utveckla jordbruk och industri, öka exporten, 
ersätta importen, få tillgång till ny teknologi, få fart på den 
inhemska ekonomin, hållbar utveckling med mera.

För närvarande finns omkring 200 samriskföretag 
enligt den investeringslag som antogs 1995. Den anses var 
för begränsande, och för byråkratisk och har inte givit det 
inflöde av investeringskapital som behövs. 

Den 29 mars diskuterades och antogs en ny lag om 
utländska investeringar på ett extrainsatt möte med 
nationalförsamlingen. Förslaget har varit ute på remiss ett 
par månader och har diskuterats länsvis med respektive 
grupp ledamöter i nationalförsamlingen och även i läns- 
och kommunförsamlingarna. Så det var väl förankrat. 
Inom 3 månader ska sedan kompletterande förordningar 
publiceras. 

Den 26 mars presenterades förslaget på en 
presskonferens i Nationalförsamlingen. José Luis Toledo 
Santander, ordförande i lagutskottet och Deborah Rivas 
Saavedra, generaldirektör på Utrikeshandelsdepartementets 
Investeringsstyrelse förklarade innehållet. 

3 företagskategorier. 
Investeringar kan göras av 1. Samriskföretag, 

dvs samägda av kubanska och utländska företag; 
2. Internationella ekonomiska partnerkontrakt (för 
prospektering av icke förnybara naturtillgångar, 
byggnadsverksamhet, jordbruk, hotelldrift, tjänster); 3. 
Helt utlandsägda företag.

En utländsk investerare kan vara en fysisk eller juridisk 
person med bostad/säte och kapital utomlands som deltar i 
ett samriskprojekt eller i ett helt utlandsägt företag, eller i 
ett internationellt ekonomiskt partnerkontrakt. 

Det görs ingen åtskillnad på nationalitet eller 
medborgarskap. En kuban som bor utomlands kan 
betraktas som ”utländsk investerare”. En kubansk juridisk 
person med säte på Kuba kan ingå i ett samriskföretag 
eller ett internationellt ekonomiskt partnerkontrakt. Men 
kubanska fysiska personer kan inte göra det, inte heller 
egenföretagare. Däremot kan kubanska jordbruks- och 
andra kooperativ, som ju är juridiska personer, investera i 
samriskföretag.

Ny lag för att

Främja utländska investeringar
Eva Björklund
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I vilka verksamheter?
Utländska investeringar tillförsäkras fullt lagligt skydd 

och kan välkomnas inom alla sektorer utom utbildning, 
hälsovård och försvar. Men i den mån de har affärsföretag 
för materiell produktion och handel kan utländska 
investeringar ske även där.  Investeringar kan också ske i 
fast egendom för bostäder, hotell och kontor e.d. Investerare 
kan utnyttja kubanska banksystemet för betalningar, in och 
ut. Inhemska investerare och samriskföretag kan öppna 
konton i utländska banker efter godkännande från Kubas 
centralbank. De har rätt att exportera och importera direkt. 
De kan få tillstånd att upprätta bonusfonder för kubanska 
och utländska anställda. 

Vem ger tillstånd?
Tillstånd att investera kan ges av olika statliga enheter 

beroende på vad det gäller. 
• Statsrådet (nationalförsamlingens ständiga utskott) 
när det gäller icke förnybara naturtillgångar samt 
samriskförvaltning av offentlig service som transporter, 
kommunikationer, vattenledningar, elektricitet, offentliga 
arbeten och användning av statliga mark. 
• Regeringen när det gäller investeringar i mark och 
fastigheter, helt utlandsägda företag,  överlåtelse av statlig 
egendom, internationella ekonomiska partnerkontrakt för 
utvinning av icke förnybara naturtillgångar, övertag av 
utländska företag med offentligt kapital, användning av 
förnybara energikällor; materiell affärsverksamhet inom 
hälsovård, utbildning och försvarsinstitutioner och andra 
utländska investeringar som inte kräver godkännande av 
statsrådet. 
• Utrikeshandelsministern för att grunda ett samriskföretag 
eller etablera ett helt utlandsägt företag. 

Vad är nytt?
• Det ska kunna går fortare att få tillstånd för mindre 
investeringar, högst 45 dagar. Större investeringar som 

bara kan godkännas av regeringen och kan fortfarande få 
vänta 3 månader.
• Vinstskatten sänks från 30 till 15 procent och skatten på 
arbetskraft sänks från 25 till 0 procent.
Vinstskatt från gruvdrift, oljeutvinning och andra råvaror 
sänks från 45 till 22, 5 procent.
Investerare befrias från vinstskatt under 8 år och kan 
befrias från inkomstskatt.
• 100 procent utländskt kapital tillåts som tidigare men 
dessa bolag får inte de skattefördelar som samriskföretag 
får.
• Kubaner i utlandet var inte heller tidigare direkt uteslutna 
från att investera och lagen har inte ändrats, men signaler 
har givits som antyder att de kan komma ifråga. 
• Förutom statliga företag kan också privata jordbruks- 
och andra kooperativ bilda samriskföretag med utländskt 
kapital

Vad ändras inte?
Följande förblir huvudsakligen oförändrat jämfört med 

gällande lag från 1995
• Tvister ska avgöras av kubansk skiljedom om inte annat 
anges särskilt i ett avtal.
• Samriskföretag och andra bolag måste anlita arbetskraft 
genom statlig arbetsförmedling, betala avtalade löner till 
den i hårdvaluta. Arbetsförmedlingen betalar de anlitade i 
kubansk valuta och hanterar tvister. 
• Företagen måste anlita kubaner eller personer med 
permanent uppehållstillstånd för alla arbeten utom 
företagsledning
• Företag kan importera och exportera direkt utan att 
passera statliga utrikeshandelsföretag. 
• Mariels Särskilda utvecklingsområde behåller sina 
särskilda skatteregler, som är gynnsammare än de i den 
nya lagstiftningen.

Källor Progreso Weekly 26.3, Reuters 27.3
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