
Bắt đầu từ năm 2018, Seattle bắt đầu thu thuế các sản phẩm đồ uống có 
đường được phân phối trong phạm vi thành phố. Sweetened Beverage 
Tax (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. 

Người tiêu dùng có thể nhận thấy giá bán của các loại đồ uống có đường 
tăng. Các nghiên cứu tại Seattle chỉ ra rằng các nhà phân phối và bán lẻ 
đang tính loại Sweetened Beverage Tax (Thuế Đồ Uống Có Đường) này 
cho người tiêu dùng bằng cách tăng giá bán của các loại đồ uống có 
đường. Trên thực tế, các nhà phân phối và bán lẻ đang tính gần như toàn 
bộ thuế này (97 phần trăm) cho người tiêu dùng thông qua giá bán cao 
hơn tại cửa hàng.
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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, doanh thu 
từ thuế này đang được sử dụng để hỗ trợ khả năng tiếp cận thực phẩm 
lành mạnh và các chương trình học tập sớm. Các nghiên cứu đã chỉ ra 
rằng các loại đồ uống có đường có thể gây tăng cân dài hạn, dẫn đến 
tăng nguy cơ mắc tiểu đường lọai 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.

Đồ uống dành cho người ăn kiêng, nước đóng chai, 
nước ép trái cây nguyên chất 100%, sữa (bao gồm sữa 
từ thực vật), bột và sản phẩm cô đặc do người tiêu 
dùng cuối pha, 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.
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Các chương trình bữa ăn phục vụ cộng đồng

Chăm sóc trẻ chất lượng cao 

Các chương trình hỗ trợ gia đình

Tăng cường khả năng tiếp cận thực phẩm  
lành mạnh
Doanh thu từ thuế này giúp mở rộng việc hỗ trợ cho các ngân hàng thực phẩm 
và chương trình tăng cường cung cấp trái cây và rau củ cho các trung tâm 
chăm sóc trẻ, trường mầm non, trường học và chương trình sau giờ học. Các 
nguồn quỹ cũng được mở rộng cho Fresh Bucks, chương trình giúp đỡ những 
người có ngân sách hạn hẹp mua được thực phẩm lành mạnh. 

Doanh thu từ thuế này giúp mở rộng việc hỗ trợ cho các chương trình phục vụ 
những bữa ăn giàu dinh dưỡng, cung cấp đồ tạp hóa và chương trình giáo dục 
về thực phẩm và dinh dưỡng cho các gia đình có thu nhập thấp và người cao 
tuổi ở nhiều cơ sở trên khắp Seattle. 

Doanh thu từ thuế này hỗ trợ các khoản trợ cấp chăm sóc trẻ cho những gia 
đình đi làm. Các nguồn quỹ cũng được mở rộng để hỗ trợ chất lượng y tế, 
đào tạo và chương trình cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ.

Doanh thu từ thuế này hỗ trợ các chương trình đến thăm nhà và cung cấp 
những dịch vụ hỗ trợ mới cho trẻ chậm phát triển.

Một phần nhỏ trong doanh thu từ thuế này hỗ trợ hoạt động quản lý của 
Ủy Ban Cố Vấn Cộng Đồng về Sweetened Beverage Tax (Thuế Đồ Uống Có 
Đường). Các khoản quỹ cũng hỗ trợ việc đánh giá năm năm để nghiên cứu các 
tác động của thuế này với các kết quả đầu ra của nền kinh tế và hành vi sức 
khỏe.

Số tiền thuế này được sử dụng làm gì?
Sweetened Beverage Tax (Thuế Đồ Uống Có Đường) được sử dụng để hỗ 

trợ và mở rộng các chương trình tăng cường khả năng tiếp cận thực phẩm 

lành mạnh và hỗ trợ sức khỏe, sự phát triển cũng như sẵn sàng đi học của 

trẻ em. 
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