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Thuế Đồ uống Philadelphia là gì?
• Bắt 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.

Cái gì được xem là đồ uống có đường?
•B
 ất kỳ đồ uống không cồn, sirô hay chất khác được sử dụng để tạo nên đồ uống và có chứa bất kỳ thành
phần nào dưới đây:
o Bất kỳ dạng chất làm ngọt gốc đường, bao gồm nhưng không giới hạn đường sucrose, glucose, và
sirô bắp nhiều đường fructose.
o Bất kỳ dạng đường thay thế, bao gồm đường cỏ ngọt stevia, đường hóa học aspartame, chất tạo ngọt
sucralose, đường ăn kiêng neotame, đường nhân tạo acesulfame potassium (Ace-K), đường hóa học
saccharin và đường nhân tạo advantame.

Ví dụ:
o Soda (thường và ăn kiêng)
o Đồ uống không làm từ 100% trái cây
o Đồ uống thể thao
o Nước ngọt
o Nước tăng lực
o Cà phê và trà làm ngọt sẵn
o Đồ uống không cồn sử dụng để pha với các đồ uống có cồn

Cái gì không được xem là đồ uống có đường?
• Sữa công thức cho trẻ em
• Thực phẩm và đồ uống chữa bệnh thỏa mãn định nghĩa về thực phẩm chữa bệnh
• Sản phẩm chứa hơn 50% sữa
•	Bất kỳ sản phẩm nào chứa về mặt khối lượng hơn 50% trái cây hoặc rau tươi (hoặc kết hợp cả hai) tại
thời điểm bán lẻ như sinh tố
• Bất kỳ sirô hoặc chất người mua có thể thêm hoặc yêu cầu người bán hàng thêm vào đồ uống

Tiếp ở trang sau
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Ai phải nộp thuế?
•N
 hà phân phối đồ uống có đường phải nộp thuế. Nhà phân phối là bất kỳ người hay tổ chức nào phân phối
sỉ đồ uống có đường đến một nhà bán lẻ.
•N
 hà bán lẻ là bất kỳ người bán đồ uống có đường tại các địa điểm bán lẻ như delis (các cửa hàng bán thức ăn
ngon), nhà hàng, trường học và cửa hàng tạp hóa. Theo quy định của pháp luật, nhà bán lẻ phải mua hàng
từ nhà phân phối đã đăng ký. Nếu không, họ phải tự đăng ký nộp thuế—nếu không sẽ bị phạt.

Khi nào luật thuế có hiệu lực?
•N
 gày 01 tháng 01 năm 2017, các nhà phân phối phải nộp thuế và các nhà bán lẻ phải mua hàng từ các nhà
phân phối đã đăng ký.

Tiền sẽ đi đâu?
• Thuế Đồ uống Tp. Philadelphia thu được sẽ được sử dụng để tài trợ cho các trường mầm non, trường cộng
đồng, các trung tâm giải trí, thư viện và công viên. Để biết thêm thông tin về lợi ích quý vị có thể nhận được
từ các chương trình này, vui lòng truy cập trang web của thành phố: phila.gov.

Thông tin chi tiết thêm về Thuế Đồ uống Tp. Philadelphia
dành cho nhà phân phối và nhà bán lẻ có sẵn trên trang web
PhillyBevTax.com.

