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O que os revendedores
precisam saber.
O Philadelphia Beverage Tax (imposto sobre bebidas da Filadélfia) está chegando.
• A partir de 1º de janeiro de 2017, a prefeitura fará a imposição de um imposto de 1,5 centavo por onça
(28 ml) na distribuição de bebidas adocicadas, assim como xaropes e concentrados utilizados para fazer
bebidas adocicadas.
• O pagamento do imposto será de responsabilidade da distribuidora.
• As distribuidoras são empresas ou entidades que vendem por atacado a revendedores (também conhecidos como varejistas) que, por sua vez, vendem aos consumidores no nível de varejo. Os revendedores
incluem, entre outros, restaurantes, loja de varejo, vendedores ambulantes, proprietários e operadores
de máquinas automáticas e distribuidoras que se envolvem em vendas a varejo.

O que isso significa para mim?
• Como um revendedor, será solicitado pela nova lei Philly Bev Tax que você compre bebidas adocicadas
de uma distribuidora registrada.
• Se você optar por comprar de uma distribuidora que não é registrada, deverá registrar-se e pagar o
imposto ou enfrentar multas e penalidades.
• Materiais adicionais de pontos de compra que explicam o imposto fácil e convenientemente para seus
clientes estão incluídos neste kit de ferramentas. Você encontrará o seguinte:
o Fichas técnicas destacáveis que explicam o imposto para os seus clientes.
o D
 ecalques para vitrines, caixas registradoras e portas de geladeiras que alertam os clientes sobre
o imposto e os incentivam a buscarem mais informações.

Continua no verso
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O que eu preciso fazer?
• O registro de distribuidoras começa em novembro de 2016. Agora é a hora de começar a se comunicar com
as suas distribuidoras atuais ou encontrar distribuidoras que já estejam em conformidade ou planejam estar
em conformidade com o imposto (uma lista de distribuidoras em conformidade estará disponível on-line em
PhillyBevTax.com).
• Você precisará informar suas distribuidoras de que você está localizado na Filadélfia e que elas terão de
pagar o Philly Bev Tax sobre os produtos que fornecem para você. Use seu Certificado de Isenção de Imposto
sobre Vendas da Pensilvânia (ou formulário alternativo disponível em PhillyBevTax.com) como sua notificação.
• Acompanhe suas faturas. Uma vez que você tenha notificado uma distribuidora registrada de que você está
localizado na Filadélfia, sua fatura mostrará que sua distribuidora pagou o imposto. Pode ser solicitado que
você forneça essas faturas ao Departamento de Receita no futuro para provar que comprou de uma distribuidora registrada.

Acesse PhillyBevTax.com para ver a lista
de distribuidoras que são registradas.
Incluídos neste kit, você encontrará os seguintes materiais de comunicação para o cliente na loja:
Decalque 4x7 • Adesivo de vitrine 5x4 • Bloco destacável com 25 folhas
Também estão disponíveis, mas não estão incluídos, cartazes para prateleiras. Se você desejar encomendar mais
de qualquer desses materiais, acesse 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.

Cartaz

• Diet & regular sodas

Adesivo de vitrine

• 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.

Bloco destacável

Decalque

