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Inkomstskatt för statligt anställda		
Christine Vaple

Kuba	 har	 reviderat	 sin	 modell	 för	 inkomstskatt	 och	
socialförsäkringsavgifter	 så	 anställda	 vid	 statliga	 företag	
kommer	fr.o.m.	oktober	i	år	att	betala	detta	medelst	avdrag	
vid	 löneutbetalningen.	 Sedan	 2008	 betalar	 anställda	 inom	
utbildning,	 hälsovård	 och	 rättsväsendet,	 samt	 några	 andra	
områden,	redan	in	socialförsäkringsavgifter.	
Från	 och	 med	 oktober	 kommer	 socialförsäkringsavgiften,	
kallad	CESS,	att	vara	5	procent	på	 löner	överstigande	500	
pesos	i	månaden.	De	som	tjänar	över	2	500	pesos	får	betala	
CESS	 och	 en	 skatt	 på	 3-5	 procent,	 kallad	 IsIP,	 personlig	
inkomstskatt.	

Höjda löner 
Guillermo	 Sarmiento,	 chef	 för	 Arbete	 och	 Löner	 vid	
socialförsäkringsdepartementet,	 	 underströk	 det	 nya	
regelverkets	 effekt	 på	 budgeten	 för	 socialförsäkringen,	
som	vuxit	till	över	5,6	miljarder	pesos	2016	och	ska		täcka	
utbetalningen	av	pensioner	till	1,6	miljoner	pensionärer.
Sarmiento	påpekade	också	att	 från	2013	till	dags	dato	har	
medellönen	 vid	 statliga	 företag	 ökat	 med	 54	 procent	 och	
uppgår	 nu	 till	 779	 pesos.	Han	 sa	 även	 att	 omkring	 1	 300	
företag	för	närvarande	betalar	medellöner	på	över	500	pesos,	
medan	405	företag	betalar	ut	löner	på	över	1	000	pesos,	och	
endast	 25	 företag,	med	 ca	 14	 000	 anställda,	 betalar	 löner	
överstigande	2	500	pesos.
Källa	Granma	201-0901

Oväntad återupptäckt av ”Polskin”	
Christine Vaple

Den	polsktillverkade	halvkombin	Fiat	126p,	denna	relik	från	
det	kalla	kriget	att	få	många	att	lyfta	på	ögonbrynen.	Kuba	är	
kanske	ett	osannolikt	hem	för	en	av	Polens	mest	omhuldade	
artefakter	från	kalla	kriget
Bilen,	som	av	kubanerna	kallas	”Polski”,	tillverkades	av	Fiat	
i	Polen	sedan	70-talet	men	går	knappt	att	hitta	på	polska	
vägar	numera.	Däremot	finns	uppskattningsvis	10	000	sådana	
registrerade	 på	 Kuba,	 enligt	 entusiasterna.	 Kubas	 många	
amatörmekaniker	 har	 utrustat	 sina	 Polski	 med	 starkare	
hjulupphängning,	kraftfullare	motorer,	och	t.o.m.	avancerade	
ljudsystem	och	stoppning.
”2016	 har	 varit	 Fiat	 Polski	 126p:s	 år”,	 säger	 Hendy	 Coba,	
ordförande	i	Bilens	Vänner,	en	officiellt	erkänd	bilägarklubb	
i	Havanna.
Tusentals	 exemplar	 finns	 runtom	 på	 Kuba,	 i	 skuggan	 av	
50-talets	 gigantiska	 amerikanare,	 som	 kallas	 almendrones	
(jättemandlar),	 och	 t.o.m.	 av	 de	 skramliga	 Lada	 och	
Moskovitch	som	importerades	från	Sovjetunionen.
Polskin	tillverkades	på	licens	från	italienska	Fiat.	Den	polska	
fabriken	FSO	började	producera	Polski	Fiat	125p	år	1967,	och	
fortsatte	denna	tillverkning,	under	olika	namn,	fram	till	1991.
I	slutet	av	sextitalet	var	125p	en	av	de	främsta	bilarna	och	
kom	att	ersätta	den	s.k.	Warszawa,	som	vid	det	laget	hade	
en	 förlegad	 design.	 126p	 började	 tillverkas	 1973	 av	 FSM.	
Sammanlagt	producerades	3,3	miljoner	exemplar	av	denna	
modell,	av	vilka	2,4	miljoner	för	den	polska	marknaden.
Polskin	har	en	enkel	tvåcylindrig	motor	som	drar	lite	bensin	
och	inte	kräver	mycket	underhåll.	Den	är	fortfarande	en	av	de	
mest	prisvärda	bilarna	i	landet	och	driftkostnaderna	är	låga	
tack	vare	gedigen	 ingenjörskonst	och	ekonomiska	motorer.	
Efter	VAZ	2105	är	Polski	Fiat	126p	förmodligen	den	vanligaste	
Fiat-varianten	på	Kuba.

Källa	DW	News		160811

Kubansk TV-kanal i USA	
Paquita Armas Fonseca

Sedan	 i	 juni	 i	 år	 sänder	 tevekanalen	 Cuba	Max	TV	 i	 USA,	
i	 ett	 samarbete	 mellan	 kubanska	 RTV	 Comercial	 och	 ICRT,	
Kubas	Radio	och	TV,	ena	sidan	och	å	den	andra	satellitleve-
rantören	Dish	Networks	som	via	internetplattformen	Sling	är	
ett	ledande	företag	på	USA-marknaden	för	programpaket	på	
spanska	och	engelska.
Tanken	är	att	sändningarna	ska	pågå	dygnet	runt	och	fram-
för	allt	visa	program	som	producerats	i	Kuba.	Med	tanke	på	
USA-publikens	ökande	intresse	för	Kuba	räknar	de	med	att	
nå	tusentals	tittare.
Komediserien	 Vivir	 del	 cuento	 –	 Leva	 på	 snacket	 -	 Kubas	
mest	populära	teveprogram	de	senaste	tio	åren,	är	ett	av	de	
som	bör	 gå	hem	hos	denna	publik.	 Programmet	har	belö-
nats	med	Kubas	mest	åtråvärda	priser	kombinationen	av	lika	
mycket	skratt	som	eftertanke.
Musik	kommer	också	att	sändas	på	Cuba	Max	TV	och	den	
första	säsongen	av	Sonando	en	Cuba,	Drömma	om	Kuba,		de	
stora	kubanska	kompositörerna	och	unga	och	kraftfulla	stru-
par,	som	upprätthåller	landets	musikaliska	kulturarv.

RTV	Comercial,	 som	 tar	 fram	programmen	 för	 den	nya	 ka-
nalen,	 kan	 också	 visa	 film	 som	 den	 prisbelönta	 Conducta	
–	Gott	uppförande	-	av	Ernesto	Daranas	och	Esteban	av	Jonal	
Cosculluela;	polisserien	UNO;	den	fina	naturserien	Habitat	av	
Randol	Menéndez	med	flera.	En	del	program	har	några	år	på	
nacken	men	är	 inte	bara	underhållande	utan	även	bra	när	
det	gäller	att	ge	en	sann	och	mångskiftande	bild	av	Kubas	
verklighet,	som	motvikt	till	den	förvrängda	kliché	folk	i	USA	
historiskt	sett	fått	sig	serverad.
De	medverkande	i	Vivir	del	Cuento	reste	till	USA	i	samband	
med	lanseringen	av	Cuba	Max	TV.
Översättning	Christine	Vaple.	
Källa	digital@juventudrebelde.cu,	2016-06-17

Leva	på	snacket,	en	traditionell	kubansk	burlesk.


