
Thuế Đồ Uống Có 
Đường Là Gì?
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, Seattle bắt đầu áp 
dụng một loại thuế đối với các sản phẩm đồ uống có đường 
được phân phối trong phạm vi Seattle. 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 trên các sản phẩm đồ uống có 
đường mà họ phân phối trong phạm vi thành phố Seattle. 
Mức thuế là 1.75 cent mỗi ounce.    

Người tiêu dùng có thể hoặc không thể thấy sự gia tăng 
trong giá bán của các loại đồ uống có đường. Là đối tượng 
trả thuế, nhà phân phối có quyền tính hoặc không tính 
chi phí phụ trợ thuế đồ uống này với nhà bán lẻ. Tương 
tự, nhà bán lẻ có thể tính hoặc không tính chi phí này với 
khách hàng. CÁC LOẠI ĐỒ UỐNG 

BỊ TÍNH THUẾ
Các loại nước soda thông 

thường 

Đồ uống cung cấp năng 
lượng và dành cho thể thao 

Nước hoa quả 

Nước có đường
 

Cà phê và trà đã được cho 
đường từ trước

 
Si-rô và các loại nước cô 
đặc dùng để chế biến đồ 
uống có đường trong cửa 
hàng cà phê, nhà hàng và 

cửa hàng ăn nhanh

Tại sao Seattle thông qua loại thuế này? 
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các loại đồ uống có đường 
có thể gây ra tiểu đường loại 2, bệnh tim và đột quỵ, tăng 
cân và sâu răng. Việc tính thuế đồ uống có đường làm giảm 
số lượng hàng bán và việc tiêu thụ chúng. Việc này cũng sẽ 
làm tăng khoản tiền thuế thu được từ doanh số bán các loại 
đồ uống có đường để giúp cải thiện khả năng tiếp cận các 
chương trình tài trợ và thực phẩm lành mạnh nhằm giảm 
những khác biệt trong giáo dục mà các cộng đồng dân cư 
các màu da đang phải đối mặt. 

Thuế Đồ Uống Có Đường KHÔNG bao gồm bất kỳ một trong 
những sản phẩm sau: đồ uống dành cho người ăn kiêng, 
nước đóng chai, nước ép trái cây nguyên chất 100%, sữa 
(bao gồm sữa đậu nành, sữa gạo, sữa hạt hạnh nhân, sữa 
dừa), các đồ uống dành cho mục đích sử dụng y tế, sữa 
công thức cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ và đồ uống có cồn.



Tiền thu được từ loại thuế này sẽ hỗ trợ hàng loạt các chương trình dinh dưỡng, thực phẩm với giá 
phải chăng, học tập sớm và giáo dục. Thành phố dự tính sẽ thu được $14.8 triệu từ loại thuế này 
trong năm 2018. Khoản tiền thu được sẽ được phân bổ theo các cách sau: 

Để biết thêm thông tin, truy cập:
http://www.seattle.gov/sweetened-beverage-tax
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Thực phẩm lành mạnh
Mở rộng khả năng tiếp cận thực phẩm lành mạnh và giá cả phải 
chăng, chấm dứt khoảng cách an ninh lương thực và khuyến khích 
các lựa chọn dinh dưỡng lành mạnh.

$3.8 triệu

Học tập sớm 
Mở rộng các dịch vụ dành cho nhóm trẻ từ sơ sinh đến năm tuổi 
và gia đình của các em; giảm những khác biệt đối với sự sẵn có và 
quá trình học tập xã hội, phát triển và giáo dục.

$3.25 triệu

Giáo dục
Các hỗ trợ dành cho học sinh trung học phổ thông vào trường 
đại học/cao đẳng bao gồm chương trình Năm Thứ 13 tại Seattle 
Colleges; học tập mùa hè; và chương trình hướng dẫn dành cho 
nam thanh niên trẻ người da đen.

$2.57 triệu

Được dành để cung cấp các khuyến nghị cho Hội Đồng 
Cố Vấn Cộng Đồng
Hội Đồng Cố Vấn Cộng Đồng sẽ cung cấp các khuyến nghị cho 
Thị Trưởng và Hội Đồng Thành Phố về cách sử dụng các nguồn 
quỹ này.

$2.77 triệu

Đánh giá
Các khoản quỹ sẽ hỗ trợ việc đánh giá liên tục các tác động của 
thuế đồ uống đối với các kết quả đầu ra của nền kinh tế và hành vi 
sức khỏe.

$520,000

Các chi phí quản lý hành chính và chi phí khác
Các khoản quỹ bao gồm hỗ trợ chi phí triển khai thuế đồ uống, đào 
tạo thực hiện công việc dành cho nhân viên bị loại thuế này ảnh 
hưởng bất lợi, và hỗ trợ nhân viên cho Hội Đồng Cố Vấn Cộng 
Đồng. Khoản này bao gồm số tiền $1.2 triệu dành cho các chi phí 
chi trả một lần cần thiết để thiết lập hệ thống thu thuế.

$1.91 triệu

Tiền thu được từ loại thuế này 
sẽ được sử dụng như thế nào?
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