RESUMO DOS
REGULAMENTOS

O que é o Philadelphia Beverage Tax (imposto sobre
bebidas da Filadélfia)?
• 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 que é considerado bebida adocicada?
• Qualquer bebida não alcoólica, xarope ou outros concentrados que são usados para preparar uma
bebida e que tenha qualquer um dos seguintes ingredientes:
o Qualquer forma de adoçante calórico à base de açúcar, incluindo, entre outros, sacarose, glicose e
xarope de milho rico em frutose.
o Qualquer forma de substituto do açúcar, inclusive estévia, aspartame, sucralose, neotame,
acessulfamo de potássio (Acefultame-K), sacarina e advantame.

Exemplos:
o Refrigerante (comum e diet)
o Bebidas não 100% de fruta
o Bebidas esportivas
o Águas adocicadas
o Bebidas energéticas
o Cafés e chás pré-adocicados
o Bebidas não alcoólicas destinadas a serem misturadas em bebidas alcoólicas

O que não é considerado uma bebida adocicada?
• Leite artificial para bebês
• Alimentos e bebidas medicinais que atendam à definição de alimentos medicinais
• Produtos com mais de 50% de leite
•	Qualquer produto que, em volume, represente mais de 50% de frutas ou vegetais frescos (ou uma
combinação dos dois) no momento da venda a varejo, por exemplo, smoothies
•	Qualquer xarope ou concentrado que o comprador possa adicionar ou pedir ao vendedor para
adicionar à bebida
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Quem precisa pagar?
• A distribuidora de bebidas adocicadas paga o imposto. A distribuidora é qualquer pessoa ou entidade
que distribui bebidas adocicadas por atacado a um revendedor.
• Um revendedor é qualquer pessoa que vende bebidas adocicadas em locais de varejo, como lanchonetes,
restaurantes, escolas e mercearias. Legalmente, um revendedor deve comprar de uma distribuidora
registrada. Se não o fizer, deve registrar-se para pagar o imposto — ou enfrentar multas e penalidades.

Quando o imposto entra em vigor?
• Em 1° de janeiro de 2017, as distribuidoras estão sujeitas ao imposto e será solicitado que os revendedores
comprem de distribuidoras registradas.

Para onde vai o dinheiro?
• A receita do Philly Bev Tax será usada para financiar pré-escolas, escolas comunitárias, centros de
recreação, bibliotecas e parques. Para mais informações de como você pode se beneficiar desses
programas, acesse o site da prefeitura, phila.gov.

Informações adicionais mais detalhadas sobre o Philly Bev Tax
para distribuidoras e revendedores estão disponíveis no site
PhillyBevTax.com.

