GUIA RÁPIDO

O que as distribuidoras
precisam saber.
O Philadelphia Beverage Tax (imposto sobre bebidas da Filadélfia) está chegando.
• A partir de 1º de janeiro de 2017, a prefeitura vai cobrar um imposto de 1,5 centavo por cada 28 ml
na distribuição de bebidas adocicadas, e de xaropes e concentrado utilizados para fazer bebidas
adocicadas.
• O pagamento do imposto será de responsabilidade das distribuidoras de bebidas adocicadas. Os
revendedores ou varejistas só serão considerados financeiramente responsáveis se não comprarem de
uma distribuidora registrada.
• Você é uma distribuidora se for uma empresa ou entidade que distribui por atacado para revendedores
que, por sua vez, vendem aos consumidores no nível de varejo.

O que isso significa para mim?
• Como distribuidora, você é responsável pelo pagamento do Philly Bev Tax na distribuição de bebidas
adocicadas aos revendedores localizados na Filadélfia.
• O registro é obrigatório e estará disponível online a partir de novembro de 2016. Uma vez registrada,
você será considerada distribuidora registrada e o seu nome será incluído na lista que os revendedores
poderão usar para encontrar distribuidoras que são registradas.

O que isso significa para os meus revendedores?
• Se os revendedores optarem por comprar de uma distribuidora não registrada, deverão registrar-se
para pagar o imposto ou enfrentar multas e penalidades.
• Devido a essa obrigação, seu status de registro é um ativo — especialmente na fase inicial de
lançamento do Philly Bev Tax, quando muitas distribuidoras podem ainda precisar entrar em
conformidade.
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O que eu preciso fazer?
• Quando o registro começar em novembro de 2016, você poderá entrar online em PhillyBevTax.com,
onde encontrará um link para se registrar. As distribuidoras são incentivadas a se registrarem no
máximo até 31 de dezembro de 2016, para evitar qualquer interrupção ou custos adicionais. No
entanto, registrar-se mais cedo pode ser um ativo comercial.
• Em cada fatura para um revendedor da Filadélfia, você precisará incluir:
o o número de mililitros de bebidas adocicadas distribuídas (e, para xaropes e outros concentrados, a quantidade final do produto com base nas instruções do fabricante)
-OUo o valor do imposto
• O Philly Bev Tax será cobrado no dia 20 de cada mês em relação ao mês anterior. Seu primeiro pagamento vence em 20 de fevereiro de 2017 em relação a todo o mês de janeiro. O depósito e o pagamento serão online.

O que devo dizer aos meus revendedores?
• Para ajudá-lo a se comunicar com os seus revendedores sobre o novo imposto, um folheto foi incluído
junto com a fatura neste kit e pode ser encontrado para impressão em PhillyBevTax.com, juntamente
com o idioma do e-mail a ser incluído no seu faturamento eletrônico. Comunique-se com seus
revendedores atuais o mais rápido possível para que ambas as partes estejam cientes das mudanças
que virão e saibam o que esperar.
• Verifique se seus revendedores estão cientes das suas próprias responsabilidades a respeito do imposto
e incentive-os a acessar PhillyBevTax.com para obterem mais informações.

Registre-se até
31 de dezembro de 2016.

