សេចក្តីណែនាំរហ័ស

អ្វីដែលឈ្មួញត្រូវដឹង។
ពន្ធផ្នែកភេសជ្ជៈរបស់រដ្ឋ Philadelphia (Philadelphia Beverage Tax)
នឹងមកដល់ឆាប់ៗ។
• ចាប់ផ្តើមន�ៅថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2017 ទីក្រុងនឹងដាក់ឱ្យបង់ពន្ធ 1.5 សេនក្នុងមួយអ�ោន (29.57 មីលីលីត្រ) ទ�ៅល�ើការចែកចាយ
ភេសជ្ជៈមានជាតិផ្អែម រួមមានទឹកស៊ីរ៉ូ និងសារធាតុមានបាសច្រើន ដែលប្រើដ�ើម្បីផលិតភេសជ្ជៈមានជាតិផ្អែម។
• ការបង់ប្រាក់ពន្ធនឹងក្លាយជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកចែកចាយ។
• អ្នកចែកចាយសំដ�ៅទ�ៅល�ើជ
 ំនួញ ឬស្ថាប័ននានាដែលលក់ដុំទ�ៅឈ្មួញ (អ្នកលក់រាយ aka) អ្នកដែល
លក់បន្តទ�ៅអតិថិជនក្នុងកម្រិតលក់រាយ។ ឈ្មួញរួមបញ្ចូល ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំព�ោះភ�ោជនីយដ្ឋាន ហាងលក់រាយ
អ្នកលក់តាមផ្លូវ ម្ចាស់ និងប្រតិបត្តិករម៉ាស៊ីនលក់ និងអ្នកចែកចាយដែលជាប់ទាក់ទងនឹងក
 ារលក់រាយឡ�ើយ។

ត�ើវាមានអត្ថន័យយ៉ាងដូម្តេចចំព�ោះខ្ញុំ?
• ក្នុងនាមជាឈ្មួញម្នាក់ ច្បាប់ពន្ធ Philly Bev តម្រូវឱ្យអ្នកទិញភេសជ្ជៈមានជាតិផ្អែម
ពីអ្នកចែកចាយដែលបានចុះឈ្មោះ។
• ប្រសិនប�ើអ្នកជ្រើសរ�ើសទិញពីអ្នកចែកចាយ ដែលមិនបានចុះឈ្មោះ អ្នកត្រូវបានតម្រូវឱ្យចុះឈ្មោះ និង
បង់ពន្ធដ�ោយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ ឬប�ើមិនដូច្នោះទេត្រូវប្រឈមនឹងការពិន័យជាប្រាក់ និងទ�ោសបញ្ញត្តិផ្សេងៗ។
• ឯកសារនៃចំនុចនៃការទិញបន្ថែម ដែលពន្យល់អំពពន្ធ
ី យ៉ាងងាយស្រួលដល់អតិថិជនរបស់អ្នកគឺ
មានរួមបញ្ចូលជាមួយកញ្ចប់ឧបករណ៍នេះ។ អ្នកនឹងទទួលបានដូចខាងក្រោម៖
o សន្លឹកព័ត៌មានដែលមានស្នាមហែកចេញ ដែលពន្យល់អំពីពន្ធទ�ៅអតិថិជនរបស់អ្នក។
o ប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយដែលន�ៅជាប់ធ្នើ និងប្រដាប់គិតប្រាក់/ស្ទីគ័របិទល�ើទ្វារស្អាតៗ ដែលដាស់ត�ឿនអតិថិជន
អំពីពន្ធ និងល�ើកទឹកចិត្តពួកគេឱ្យទទួលព័ត៌មានបន្ថែម។

បន្តទ�ៅខាងក្រោយ

សេចក្តីណែនាំរហ័ស

ត�ើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះ?
• ការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកចែកចាយចាប់ផ្តើមន�ៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2016។ ឥឡូវនេះដល់ពេលចាប់ផ្តើមទំនាក់ទំនងជាមួយ
អ្នកចែកចាយបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក ឬស្វែងរកអ្នកចែកចាយដែលឥឡូវនេះធ្វើការតវ៉ា ឬមានគម្រោងតវ៉ាជាមួយនឹងពន្ធ (បញ្ជីនៃ
អ្នកចែកចាយដែលតវ៉ានឹងអាចរកបានន�ៅល�ើបណ្តាញតាម PhillyBevTax.com)។
• អ្នកនឹងត្រូវជូនដំណឹងដល់អ្នកចែកចាយរបស់អ្នក ដែលអ្នកមានទីតាំងន�ៅ Philadelphia ហ�ើយថាពួកគេនឹងបង់ពន្ធ Philly Bev ល�ើ
ផលិតផលដែលពួកគេផ្គត់ផ្គង់ដល់អ្នក។ ប្រើវិញ្ញាបនបត្រល�ើកលែងពន្ធនៃការលក់ PA (PA Sales Tax Exemption Certificate)
របស់អ្នក (ឬទម្រង់ជម្រើសផ្សេងទ�ៀតដែលអាចរកបានតាម PhillyBevTax.com) ជាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អ្នក។
• តាមដានវិក្កយបត្ររបស់អ្នក។ ន�ៅពេលអ្នកបានជូនដំណឹងដល់អ្នកចែកចាយដែលបានចុះឈ្មោះ ដែលអ្នកមានទីតាំងន�ៅ Philadelphia វិក្កយបត្ររបស់អ្នកនឹងបង្ហាញថា អ្នកចែកចាយរបស់អ្នកបានបង់ពន្ធរួច។ អ្នកអាចត្រូវបានស្នើឱ្យផ្តល់ វិក្កយបត្រទាំងន�ោះទ�ៅដល់
ក្រសួងប្រាក់ចំណូល នាពេលអនាគត ដ�ើម្បីផ្តល់ភស្តុតាងថា អ្នកបានទិញពីអ្នកចែកចាយដែលបានចុះឈ្មោះ។

ចូលម�ើល PhillyBevTax.com ដ�ើម្បីម�ើលបញ្ជីនៃ
អ្នកចែកចាយដែលបានចុះឈ្មោះ។

ដ�ោយបានរួមបញ្ចូលក្នុងសំណុំឧបករណ៍នេះ អ្នកនឹងរកបានឯកសារទំនាក់ទំនងអតិថិជនទិញផ្ទាល់ន�ៅក្នុងហាងខាងក្រោម៖
ស្ទីគ័រ 4 x 7 • ក្រដាសប័ណ្ណបិទភ្ជាប់ល�ើបង្អួច 5 x 4 • ក្រដាសហែកចេញបាន 25 សន្លឹក
ក៏អាចរកបាន ប៉ុន្តែមិនរួមបញ្ចូលទាំងប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយដែលន�ៅជាប់ធ្នើលក់រាយ។ ប្រសិនប�ើអ្នកចង់បញ្ជាទិញសម្ភារៈទាំងនេះបន្ថែមទ�ៀត
សូមចូលម�ើល PhillyBevTax.com។

The Philadelphia Beverage Tax
is here.
Starting on January 1, 2017, a 1.5-cents-per-ounce tax will be imposed on the
distribution of drinks made with natural and noncaloric sweeteners, such as stevia
and aspartame. Affected drinks include but are not limited to:

Visit PhillyBevTax.com to see
where the money goes.

• Diet & regular sodas
• Sports drinks
• Sweetened waters
• Energy drinks
• Presweetened coffees & teas
• Nonalcoholic cocktail mixers
• And more

Where will the money go?
Revenue from the tax will be used to fund pre-K schooling, community schools,
recreation centers, libraries, and parks in Philadelphia that are in need of improvement.

Starting January 1, 2017,
a 1.5-cents-per-ounce tax will be
applied to the distribution of
sweetened beverages including:

Starting January 1, 2017,
a 1.5-cents-per-ounce tax will be
applied to sweetened beverages.
Visit PhillyBevTax.com to see
where the money goes.

ប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយដែលន�ៅជាប់ធ្នើ

• Diet & regular sodas

ក្រដាសប័ណ្ណបិទភ្ជាប់ល�ើបង្អួច

• Sports drinks
• Sweetened waters
• Energy drinks
Visit PhillyBevTax.com for more information on the tax,
what it means for you, and where the money will go.

• Presweetened coffees & teas
• And more

Visit PhillyBevTax.com
for facts on the tax.

Revenue will be used to fund
pre-K schooling, community schools,
recreation centers, libraries, and parks.

ក្រដាសហែកចេញបាន

ស្ទីគ័រ

