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Từ năm 2018, Seattle bắt đầu thu thuế các sản phẩm đồ uống có đường được 
phân phối trong phạm vi thành phố (Sắc lệnh 125324). Sweetened Beverage 
Tax (SBT, Thuế Đồ Uống Có Đường) không phải là loại thuế bán hàng tính 
trực tiếp cho người tiêu dùng. Thay vào đó, loại thuế này buộc nhà phân phối 
phải trả một khoản thuế (1.75 cent mỗi ounce) trên các sản phẩm đồ uống có 
đường mà họ phân phối trong phạm vi Thành Phố Seattle. 

Tại sao Seattle thông qua loại thuế này?
Loại thuế này nhằm mục đích cải thiện sức khỏe của cư dân Seattle bằng cách 
giảm lượng bán và tiêu thụ đồ uống có đường. Ngoài ra, thu nhập từ thuế chủ 
yếu được sử dụng để hỗ trợ khả năng tiếp cận thực phẩm, sự phát triển của 
trẻ em và chương trình học tập sớm. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các loại 
đồ uống có đường có thể gây tăng cân lâu dài, có thể làm tăng nguy cơ mắc 
bệnh tiểu đường týp 2, huyết áp cao và bệnh tim. Đồ uống có đường cũng 
có thể dẫn đến sâu răng. Một chai soda 20 ounce có thể chứa hơn 15 muỗng 
cà phê đường bổ sung và hơn 250 calo với giá trị dinh dưỡng thấp. 

Sweetened  
Beverage Tax
Hỗ trợ thực phẩm lành mạnh cũng như sức khỏe và sự phát triển của trẻ em

Các loại nước 
soda thông 
thường

Siro và sản phẩm 
cô đặc

Nước  
hoa quả

Đồ uống cung cấp 
năng lượng và dành 
cho thể thao

Nước  
có đường

Cà phê và trà 
có đường

Cộng với bột và sản phẩm cô đặc do người tiêu dùng cuối pha và 
các đồ uống dành cho mục đích sử dụng y tế. 

20 OZ SODA có

muỗng cà phê 
đường bổ sung và

soda một ngày

CHỈ 1 -2 LON

TĂNG NGUY CƠ BỊ

tiểu đường týp 2

26% 

C ÁC LOẠI ĐỒ UỐNG BỊ TÍNH THUẾ C ÁC LOẠI ĐỒ UỐNG ĐƯỢC MIỄN THUẾ

Nước  
đóng chai

Nước ép trái cây 
nguyên chất  
100%

Sữa
bao gồm  
gốc thực vật

Đồ uống  
có ga không 
đường

Sữa  
công thức

Đồ uống  
có cồn
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Tiếp Cận Thực Phẩm 61% 

39% 
Sức Khỏe Của Trẻ Em 
và Học Tập Sớm

Tăng khả năng tiếp cận công bằng chăm sóc trẻ có 
chất lượng cao 
Thu nhập từ SBT đang mở rộng khoản trợ cấp chăm sóc trẻ cho các gia 
đình lao động, hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ Family Child Care (Chăm 
Sóc Trẻ Tại Gia Đình) nhỏ qua việc đến nhà, các mô-đun đào tạo và hỗ trợ 
kỹ thuật, cũng như cung cấp dịch vụ tư vấn sức khỏe và đào tạo nhằm giúp 
cải thiện chất lượng chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ chập chững biết đi.  

Đầu tư vào sức khỏe và sự phát triển của trẻ em
Vào năm 2021, Thành phố Seattle đã giới thiệu Prenatal-to-Three 
Community Grants Program (Chương Trình Trợ Cấp Cộng Đồng dành 
cho Trẻ trước khi sinh đến Ba tuổi) với thu nhập từ SBT. Khoản thu nhập 
cũng hỗ trợ các chương trình cung cấp dịch vụ tầm soát phát triển và hỗ trợ 
chữa bệnh như chương trình Development Bridge (Cầu Phát Triển) dành cho 
những trẻ có quan ngại về phát triển hoặc thành viên gia đình có khuyết tật. 

Tăng khả năng tiếp cận công bằng thực phẩm và đồ 
uống dinh dưỡng 
Thu nhập từ SBT hỗ trợ cho các ngân hàng thực phẩm, chương trình bữa 
ăn và các dịch vụ cung cấp thực phẩm dành cho gia đình, người lớn tuổi và 
những người có vấn đề về việc mất an toàn thực phẩm. Số tiền này cũng 
được tài trợ cho các chương trình cung cấp trái cây và rau củ tươi sống, 
thích hợp về văn hóa, được trồng tại địa phương cho thanh niên tại các 
trung tâm cộng đồng, chăm sóc trẻ, mẫu giáo và trường học. Fresh Bucks 
(Tiền Tươi), một chương trình giúp cư dân Seattle có tài chính eo hẹp đủ 
khả năng mua thực phẩm lành mạnh, cũng được hỗ trợ bởi khoản thuế này.

Thúc đẩy sức khỏe qua các dự án trong cộng đồng 
Nhiều nỗ lực được tài trợ bởi khoản thu nhập từ SBT được thực hiện bởi và 
cho những người chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi những bất công về thực 
phẩm và sức khỏe: Người da đen, người thổ dân, người da màu, người nhập 
cư, người tị nạn, người có thu nhập thấp, thanh niên và người lớn tuổi. 
Những nỗ lực này bao gồm chương trình hỗ trợ cộng đồng Food Equity 
Fund (Quỹ Công Bằng Thực Phẩm), một chiến dịch truyền thông do 
thanh niên thực hiện nhằm ủng hộ nước uống, lắp dựng các trạm đổ nước 
vào tại các Trường công Seattle, và nhiều chiến lược khác giúp tăng cường 
điều kiện tiếp cận thực phẩm và đồ uống lành mạnh, thích hợp với văn hóa.  

Số tiền thuế này được sử dụng làm gì?
Được theo dõi bởi Sweetened Beverage Tax Community Advisory Board 
(Ủy Ban Cố Vấn Cộng Đồng về Thuế Đồ Uống Có Đường), thu nhập được sử 
dụng để hỗ trợ và mở rộng các chương trình tăng cường khả năng tiếp cận 
thực phẩm lành mạnh và cải thiện sức khỏe, sự phát triển cũng như sẵn sàng 
đi học của trẻ em. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem Seattle Municipal Code 
(Bộ Luật Đô Thị Seattle) 5.53.055. 

Sweetened Beverage 
Tax trong năm  
2021 cung cấp

$20.3M
cho các chương trình 
và dịch vụ giúp tăng 
cao khả năng tiếp 
cận thực phẩm và đồ 
uống lành mạnh, hỗ 
trợ sự phát triển ở trẻ 
và học tập sớm.

Để biết thêm thông tin, truy cập bit.ly/SBTinvestments
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