
የጣፋጭ ለስላስ መጠጥ ቀረጥ 
ምን ማለት ነው?
ከጃንዋሪ 1, 2018፣ ጀምሮ፣ በ በስያትል ውስጥ በሚሰራጩ  

የስኳር - ጣፋጭነት ያላቸው የለስላሳ መጠጥ ምርቶች ግብር ይከፈልባቸውል። 

የጣፋጭ ለስላሳ መጠጥ ቀረጥ በደንበኞች ላይ በቀጥታ የሚጨመር የሽያጭ ግብር 

ክፍያ አይደለም። ይልቁንም፣ ይህ ቀረጥ አከፋፋዮች በSeattle (ስያትል) ከተማ 

ውስጥ በሚያከፋፍሉት በስኳር የተሰሩ- ጣፋጭነት ያላቸው ምርቶቻቸው ላይ ግብር 

እንዲከፍሉ ያደርጋል። የግብሩም መጠን በአንድ ounce 1.75 ሳንቲም ነው።    

ደንበኞች የስኳር-ጣፋጭነት ባላቸው መጠጦች ላይ ዋጋው መጨመሩን ሊያይ ወይም 

ላያዩ ይችላሉ። እንደ ግብር ከፋይ፣ አከፋፋዮች የተጨመረውን የለስላሳ 

መጠጥ ቀረጥን ወደ ችርቻሮ ሻጮች ላይ መጨመርሆነ አለመጨመር 

ይችላሉ። እንዲዚሁም፣ ችርቻሮ ሻጮች ዋጋውን በደንበኞች ላይ 

መጨመር ወይም አለመጨመር ይችላሉ።

ግብር የሚከፈልባቸው 
ለስላሳ መጠጦች

መደበኛ ለስላሳ 

የኃይል እና የስፖርት መጠጦች 

የፍራፍሬ መጠጦች 

ጣፋጭነት ያላቸው ውኃዎች

 
በጣፋጭ ነገሩ የተሰሩ ቡና እና ሻይ

 
ጣፋጭ መጠጥ እና ጣፋጭ የሆኑ 
ጠጣር ነገሮች ቡና ቤት፣ በምግብ 
ቤቶች፣ እና በፍጥነት በሚዘጋጁ 

ምግቦች ውስጥ የሚጨመሩ

ስያትል ይህን ቀረጥ ለምን አጸደቀች?
የተደረገው ጥናት የስኳር መጠጦች የስኳር በሽታ 2 ወደሚባለው እንደሚያመራ፣ የልብ 

ህመም እና የልብ ድካም፣ የክብደት መጨመር እና የጥርስ መበስበስን ሊያስከትሉ 

እንደሚችሉ አመልክቷል። የስኳር መጠጦችን ቀረጥ ማስከፈል ሽያጫቸውን እና 

ፍጆታቸውን ይቀንሳል። ጤናማ የሆነ ምግብ የሚገኝበትን ዕድል ለመርዳት እና ነጭ 

ያልሆኑ ማኅበረሰቦችን የሚገጥማቸውን የትምህርት አለመመጣጠንን ለመቀነስ ታልሞ 

የተነሱን መርኃግብሮችን በገንዘብ ለመደገፍ ከስኳር የተሰሩ- ጣፋጭነት ካላቸው ሽያጭ 

የሚገኘው ግብር የገቢ መጠንን ከፍ ያደርጋል። 

ጣፋጭነት ያለው የለስላሳ መጠጥ ግብር ከሚከተሉት ውስጥ አንዱንም አያካትትም። 

የተመጣጠነ መጠጦች፣ በጠርሙስ የታሸግ ውኃ፣ 100% ጭማቅ፣ ወተት (የአኩሪ 

አተር፣ የሩዝ፣ የለውዝ፣ የኦቾሎኒን አካቶ)፣ ለመድኃኒትነት የሚውሉ የለስላሳ መጠጦች፣ 

የሕጻን ወይም የልጅ የዱቀት ወተት፣ እና የአልኮል መጠጦችን አያካትትም። 



ከዚህ ግብር የሚገኘው ገንዘብ የተመጣጠን ምግብን ለማቅረብ፣ ምግብን በቀላል ዋጋ ለመግዛት ለማስቻል፣ ለልጅነት ጊዜ ትምህርት፣ 

እና ለትምህርት መርኃግብሮች ድጋፍ ይውላል። ከተማው በ2018 ውስጥ ከቀረጡ $14.8 ሚሊዮን ለመሰብሰብ አስቧል። ገቢው 

በሚከተሉት መንድገድ ይደለደላል፡ 

ለበለጠ መረጃ የሚከተለውን ድኅረገጽ ይጎብኙ፡

http://www.seattle.gov/sweetened-beverage-tax

ምድብ
2018

ኢንቨስትመንት

ጤናማ ምግብ
ለጤናማ እና ዋጋው አነስተኛ ለሆነ ምግብ እዽል ማስፋት፣ የምግብ ደኅንነት ልዩነት 
ለማጥበብ፣ እና ጤናማ የተመጣጠነ የምግብ አማራጭን ለመስጠት። 

$3.8 ሚሊዮን

የልጅነት ትምህርት 
ከተወለዱ ጊዜ ጀምሮ እስከ አምስት ዓመት ዕድሜ ያላቸው እና ቤተሰቦቻቸውን 
አገልግሎት እንዲያገኙ ማስፋፋት፣ በማኅበራዊ፣ በዕድገት እና በትምህርት ዝግጁነት እና 
ትምህርት ላይ አለመመጣጠንን ይቀንሳል። 

$3.25 ሚሊዮን

ትምህርት
የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎችን ወደ ኮሌጅ፣ 13th Year (የ13ኛውን 
የዓመት) መርኃግብር በ ሲያትል ኮሌጆችን፣ የክረምት ትምህርት፣ እና ለወጣቶች 
የምክር እና ክትትል መርኃግብር በማዘጋጀት፣ ጥቁር ወንዶችን ያግዛል። 

$2.57 ሚሊዮን

ለማኅበረሰብ አማካሪ ቦርድ አስተያየቶች የተተው ነው
የማኅበረሰብ አማካሪ ቦርድ ለካንቲባው እና ለከተማው መማክርት ይህ ገንዘብ እንዴት 
ወጪ መደረግ እንዳለበት አስተያየቶችን ይሰጣል። 

$2.77 ሚሊዮን

ግምገማ
ም የለስላሳ መጠጥ ቀረጥ በምጣኔ ሀብቱ እና በጤና ባሕርያቶች ላይ የሚያመጣውን 
ተጽእኖዎችን ቀጣይ ግምገማን ለማድረግ ይረዳል። 

$520,000

የአስተዳደር እና ሌሎች ወጪዎች
ገንዘቡ የለስላሳ መጠጥ ቀረጥን ተግባራዊ ለማድረግ የሚወጣ ወጪን፣ በቀረጡ ተጽእኖ 
ውስጥ የሚወድቁትን ሠርተኞች የሥራ ሥልጠና ለመስጠት፣ እና ለማኅበረሰብ የአማካሪ 
ቦርድ ሠራተኛው ድጋፍ ሰጪ እንዲሆን መርዳትን ያካትታል። ይህ መጠን አንድ ጊዜ 
የቀረጥ አሰባሰቡን ሲስተም ለማስቀመጥ የሚያስፈልገው ወጪ $1.2 ሚሊዮን ይሆናል። 

$1.91 ሚሊዮን

ከዚህ የሚገኘው ግብር እንዴት 
ጥቅም ላይ ይውላል?

የተከለሰው በ 3/28/2018


