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Esta publicación ten efectos meramente informativos 

CUBA: 

NO CADRO RECÓLLENSE REGRAS XERAIS, PERO ESTAS PODEN SUFRIR MODIFICACIÓNS EN 

ATENCIÓN Ás CIRCUNSTANCIAS CONCRETAS. 

EN TODAS ELAS SE PARTE DUN OBRIGADO TRIBUTARIO QUE É PERSOA FÍSICA E RESIDENTE EN 

ESPAÑA 

Polo tanto, España será o Estado de residencia a efectos de tributación por renda mundial. 

A mención que se fai no cadro a “ESPAÑA/CUBA”, significa que, ademais de España, CUBA tamén 

podería gravar estas rendas a condición de que así o prevexa a súa normativa interna. 

 

ORIXE DA RENDA ESTADO DE TRIBUTACIÓN 

RENDAS 
INMOBILIARIAS 

ESPAÑA/CUBA 

DIVIDENDOS REGRA XERAL ESPAÑA/CUBA (Límite 15% se é beneficiario efectivo) 

INTERESES REGRA XERAL ESPAÑA/CUBA (Límite 10% se son percibidos polo beneficiario 
efectivo) 

REGRA ESPECIAL ESPAÑA se os intereses se 
pagan por: 

a) Polo Estado cubano 
c) por razón de créditos a longo 
prazo (cinco ou máis anos) 
concedidos por unha entidade 
de crédito ou institución 
financeira bancaria residente de 
Cuba. 
 

GANANCIAS 
PATRIMONIAIS 

Derivadas de bens inmobles ESPAÑA/CUBA 

Alleamento de bens mobles que 
formen parte do activo dun 
establecemento permanente que 
teña en Cuba ou que pertenzan a 
unha base fixa que un residente en 
España teña en Cuba para a 
prestación dos seus servizos persoais 
independentes 

 
 
ESPAÑA/CUBA 

Alleamento doutros bens distintos ESPAÑA (se é o Estado de residencia do 
transmitente) 

RENDAS DO 
TRABALLO 
(soldos/salarios) 
 

REGRA XERAL ESPAÑA 

REGRAS ESPECIAIS I. Se o traballo se desenvolve en 
Cuba 

ESPAÑA/CUBA 

 

II. Se, a pesar de desenvolverse o 
traballo en Cuba, se cumpren as 
seguintes condicións: 
a) o perceptor non permanece 
en total en Cuba, nun ou varios 
períodos, durante máis de 183 

ESPAÑA 
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días en calquera período de doce 
meses 
b) o empregador pagador non  é 
residente de Cuba 
c) o empregador non ten un 
establecemento permanente en 
Cuba que soporte as 
remuneracións. 

RETRIBUCIÓNS 
CONSELLEIROS 

ESPAÑA/CUBA 

PENSIÓNS PENSIÓNS PRIVADAS REGRA XERAL ESPAÑA (se é Estado de residencia do 
perceptor) 

PENSIÓNS PÚBLICAS REGRA XERAL CUBA 

REGRA 
ESPECIAL 

beneficiario da pensión 
pública é residente en 
España e ten a 
nacionalidade española 

ESPAÑA 

REMUNERACIÓNS 
PÚBLICAS 

Salarios pagados polo 
Estado cubano 

REGRA XERAL CUBA 

REGRA ESPECIAL ESPAÑA se: - o servizo se presta en 
España 
- o perceptor é 
residente en España 
- o perceptor é 
nacional de España 
- o perceptor non 
adquiriu a residencia 
en España para prestar 
os servizos 

OUTRAS RENDAS               REGRA XERAL ESPAÑA, salvo establecemento permanente ou 
base fixa en Cuba 

 

 

 

 

 


