HƯỚNG DẪN
NHANH

Nhà bán lẻ cần biết những gì.
Thuế Đồ Uống Philadelphia sắp được ban hành.
•B
 ắt đầu từ ngày 01 tháng 1 năm 2017, thành phố sẽ áp thuế mức 1,5 cent mỗi ounce đối với hoạt động
phân phối đồ uống có đường cũng như các loại sirô và chất được sử dụng để tạo nên đồ uống có đường.
• Nộp thuế là trách nhiệm của các nhà phân phối.
•C
 ác nhà phân phối hoặc các tổ chức bán sỉ cho các nhà bán lẻ (nhà bán lẻ aka) là những người sau đó sẽ
bán lẻ cho người tiêu dùng. Nhà bán lẻ bao gồm nhưng không giới hạn các nhà hàng, cửa hàng bán lẻ,
người bán hàng rong, chủ sở hữu và người vận hành máy bán hàng tự động và nhà phân phối tham gia
vào việc bán lẻ.

Điều này có ý nghĩa gì với tôi?
• Với tư cách nhà bán lẻ, quý vị phải tuân thủ Luật Thuế Đồ uống Tp.Philadelphia khi mua đồ uống có đường
từ nhà phân phối đã đăng ký.
•N
 ếu quý vị chọn mua từ một nhà phân phối chưa đăng ký, quý vị phải tự đăng ký và nộp thuế nếu không
sẽ bị phạt.
•C
 ác tài liệu bổ sung về điểm mua hàng giải thích một cách dễ hiểu và tiện lợi về thuế cho người tiêu dùng
được kèm trong bộ tài liệu này. Quý vị sẽ thấy các tài liệu sau đây:
o Tờ thông tin xé được giải thích thuế cho người tiêu dùng của quý vị.
o Quảng cáo dán cửa và các tấm decal trên máy tính tiền/cửa tủ mát sẽ thông báo cho người tiêu
dùng biết về thuế này và khuyến khích họ tìm hiểu thêm thông tin.

Tiếp ở trang sau

HƯỚNG DẪN
NHANH
Tôi cần làm gì?
• Việc đăng ký của nhà phân phối bắt đầu vào tháng 11 năm 2016. Giờ đây quý vị có thể bắt đầu trò chuyện với
các nhà phân phối hiện tại của mình hoặc tìm các nhà phân phối hiện tuân thủ hoặc có kế hoạch tuân thủ thuế
(danh sách các nhà phân phối tuân thủ sẽ có trực tuyến tại PhillyBevTax.com).
•Q
 uý vị sẽ cần thông báo cho các nhà phân phối của mình rằng quý vị đang hoạt động tại Philadelphia và rằng
họ sẽ cần nộp Thuế đồ uống Tp.Philadelphia đánh trên các sản phẩm họ cung cấp cho quý vị. Sử dụng Chứng
nhận Miễn thuế Tiêu thụ PA của quý vị (hoặc mẫu thay thế có trên trang web PhillyBevTax.com) để biết thông
tin.
• Theo dõi hóa đơn của quý vị. Khi quý vị đã thông báo cho một nhà phân phối đã đăng ký rằng quý vị hoạt động
tại Philadelphia, hóa đơn của quý vị sẽ cho biết rằng nhà phân phối của quý vị đã nộp thuế. Quý vị có thể được
yêu cầu cung cấp các hóa đơn đó cho Sở Thuế vụ trong tương lai để chứng minh rằng quý vị đã mua từ một nhà
phân phối có đăng ký.

Truy cập PhillyBevTax.com để xem danh
sách nhà phân phối đã đăng ký.
Trong bộ tài liệu này, quý vị sẽ thấy các tài liệu truyền thông khách hàng trong cửa hàng:
Tấm decal 4 x 7 • Quảng cáo Dán cửa 5 x 4 • Tập gồm 25 Tờ thông tin Có thể xé
Còn có các biển thông tin treo giá bán lẻ nhưng không có trong bộ tài liệu này. Nếu quý vị muốn đặt thêm bất kỳ
tài liệu nào trên đây, vui lòng truy cập 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.

Biển thông tin treo

• Diet & regular sodas

Quảng cáo Dán cửa

• 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.

Tập Thông tin Xé được

Decal

