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Tiếp theo các nhận xét liên quan đến cuộc họp ngày 14 tháng 1 Hội giữa AmCham với Bộ Tài Chính 
liên quan đến đề xuất thuế tiêu thụ đặc biệt lên nước giải khát có ga. 
 

 
 

 
Giới thiệu 
 
Việt Nam hiện đang xem xét đề xuất để tính 10% thuế tiêu thụ đặc biệt trên nước ngọt có ga không 
cồn (hay còn gọi  là nước giải khát có ga). Nước ngọt không có ga (như nước trà có chứa đường hay 
nước trái cây có hương vị) sẽ được miễn thuế này. 
 
AmCham rất quan ngại đến đề xuất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nước giải khát có ga ("NGKCG"). 
Các hãng nước giải khát có ga của Mỹ từ lâu đã và sẽ tiếp tục dẫn đầu toàn cầu trong thị trường 
NGKCG,1 và rất nhiều thành viên của AmCham sản xuất NGKCG. Do thuế tiêu thụ đặc biệt được đề 
xuất sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp là thành viên của AmCham nên AmCham đã tham gia với 
chính phủ Việt Nam để tìm hiểu thêm về loại thuế này. Tuy nhiên, đến nay, AmCham đã không nhận 
được bất kỳ bằng chứng hoặc sự cần thiết cho các chính sách hỗ trợ cho việc đánh thuế đồ uống dựa 
trên hàm lượng CO2. 
 
AmCham đã có buổi làm việc với Bộ Tài chính (“BTC") vào ngày 14 tháng 1 năm 2014, trong buổi 
họp đó AmCham đã bày tỏ mối quan ngại về tác động có thể xảy ra đối với đề xuất thuế tiêu thụ đặc 
biệt lên các thành viên của mình. BTC đã chỉ ra rằng vấn đề này vẫn còn để ngỏ. Kết thúc buổi làm 
việc, BTC yêu cầu thêm thông tin liên quan đến các tác động của việc tiêu thụ CO2 đối với sức khỏe 
con người, và phân tích thị trường NGKCG, và liệu rằng thuế tiêu thụ đặc biệt được đề xuất có phù 
hợp với tiêu chuẩn quốc tế hay không. Thư phản hồi sẽ trình bày sẽ cung cấp thông tin mà Bộ Tài 
chính yêu cầu. 
 

                                                             
1 Các thương hiệu của Hoa Kỳ chiếm thị phần lớn của thị trường nước giải khát có ga toàn cầu vì nước giải khát 
có ga là một sản phẩm truyền thống của Hoa Kỳ. Cụ thể, tẩt cả các công thức tạo nên các đồ uống có ga lớn 
trên thị trường hiện nay đều có nguồn gốc liên quan đến các hang dược phẩm của Hoa Kỳ vào thế kỷ 19, nơi 
các sản phẩm này phát triển nhằm lấn át vị đắng của thuốc cũng như các chất chiết xuất và bột đã được sử 
dụng tại thời điểm đó. Các dược sĩ Hoa Kỳ phát hiện ra rằng hiệu ứng sủi CO2 , khi kết hợp với xi-rô có đường, 
được sử dụng để đánh lạc hướng vị giác từ vị đắng của thuốc. Coca-Cola , Pepsi, hương cam quýt (tiền thân 
của 7Up và Sprite), Dr. Pepper, gừng, trái cây, và Sarsaparilla soda (được gọi là sáxị tại Việt Nam) đều được 
phát minh bởi các dược sĩ Mỹ trong  thế kỷ 19. Các công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ vẫn sử dụng các công thức biến 
của thế kỷ trước để làm đồ uống của mình, điều này tạo cho các công ty Mỹ một lợi thế văn hóa và cạnh tranh 
so với các công ty nằm trong những nước không có truyền thống thuốc phát triển nước giải khát có ga được sử 
dụng như dược phẩm.  
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1. Ảnh hưởng đến sức khỏe do việc sử dụng NGKCG 
 
Khẳng định rằng NGKCG gây ra chứng béo phì, đau bụng, và loét dạ dày không được đề cập trong 
các tài liệu y khoa. Lần lượt từng vấn đề sẽ được phân tích dưới đây:  
 
a. Chứng béo phì 
Tuyên bố rằng tự thân NGKCG  gây ra chứng phần béo phì là không có cơ sở trong các nghiên cứu y 
khoa có uy tín. Trong thực tế, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng ga có thể thực sự mang lại lợi ích trong 
cuộc chiến chống béo phì, NGKCG tạo ra cảm giác no và do đó giảm được lượng thức ăn vào cơ thể 
một cách đáng kể. 
 
Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí British Journal of Nutrition cho thấy tăng mức độ ga trong 
thức uống làm tăng cảm giác no và giảm lượng calo hấp thu vào sau đó.2 Các nhà nghiên cứu phát 
hiện ra rằng, "so với nước giải khát có ít ga, việc tiêu thụ nước giải khát có lượng ga vừa và cao tạo ra 
cảm giác no hơn cho đến tận bữa trưa, khi đó lượng thức ăn và nước uống đưa vào cơ thể  ít hơn một 
cách đáng kể." 3 Nói cách khác, những người sử dụng nước giải khát có ga trước bữa ăn cảm thấy no 
hơn và ăn ít hơn, do đó mức độ béo phì sẽ giảm. Những kết quả này đã được nhân rộng trong một 
nghiên cứu riêng biệt/ độc lập khác của Đại học Iowa , đó cũng chứng minh rằng nhiều người cảm 
thấy no nhanh hơn và kết quả là tiêu thụ một lượng ít hơn khi uống nước giải khát có ga so với khi 
uống các nước giải khát không có ga. 4 
 
b. Các vấn đề về tiêu hóa 
 
Lập luận cho rằng nước giải khát có ga có hại bởi vì nó tương tác với axit trong dạ dày để "tạo áp lực 
lên dạ dày và ruột"5 cũng là một tuyên bố vô căn cứ. Nghiên cứu được công bố trên Journal of Food 
Science cho thấy nước giải khát có ga không gây hại cho đường tiêu hóa. 6 Nghiên cứu khác gần đây 
thậm chí còn cho rằng có nước giải khát có ga (hoặc "sparking") là thực sự có lợi cho tiêu hóa cũng 
như sức khỏe tim mạch. Nước có ga đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ để điều trị các bệnh tiêu hóa, 
và một nghiên cứu được công bố trên European Journal of Gastroenterology and Hepatology xác 
nhận rằng nước có ga làm giảm chứng khó tiêu và các triệu chứng táo bón.7 
 
c. Loét dạ dày 
 
Mối liên hệ giữa nước giải khát có ga và viêm loét dạ dày là một huyền thoại đã lỗi thời. Nước giải 
khát có ga được cho là góp phần gây ra ra viêm loét dạ dày. Tuy nhiên nghiên cứu đoạt giải Nobel của 
Tiến sĩ Barry Marshall trong những năm gần đây, đã chứng minh rằng chính vi khuẩn Helicobacter 
pylori ( H. pylori ), chứ không phải chế độ ăn uống, mới là nguyên nhân gây ra viêm loét dạ dày. 8 

                                                             
2 S.A. Moorhead et al., The level of carbonation of a sugar-sweetened beverage preload affects satiety and short-term 
energy and food intakes, 99 BRIT. J. NUTRITION 1362 (2008). 
3 Tlđd. 
4 GP Lambert et al., Effects of carbonated and noncarbonated beverages at specific intervals during treadmill running in the 
heat, 2 INT’L J. SPORT NUTRITION 177 (1993). 
5 Do you think the country should impose a tax on soft drinks? VIỆT NAM NEWS, July 12, 2013, 
http://vietnamnews.vn/opinion/your-say/241998/do-you-think-the-country-should-impose-a-tax-on-soft-drinks.html. 
6 R.E. Kleinman, Protection of the gastrointestinal tract epithelium against damage from low pH beverages, 73 J. FOOD SCI. 
99 (2008). 
7 R. Cuomo et al., Effects of carbonated water on functional dyspepsia and constipation, 14 EUR. J. GASTROENTEROLOGY & 
HEPATOLOGY 991 (2002). 
8 Xem, e.g., C. Holden, Triumph of the Ulcer-Bug Theory, 310 SCIENCE 34 (2005). P. M Hellström, This year’s 
Nobel Prize to gastroenterology: Robin Warren and Barry Marshall awarded for their discovery of Helicobacter 
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2 . Thị trường nước giải khát có ga 
 
Nước giải khát có ga chiếm 28 % của tổng số nước giải khát uống liền không chứa cồn đang được bán  
tại Việt Nam.9 Trong số này, các sản phẩm nước giải khát có ga của các nhà sản xuất nước ngoài tại 
Việt Nam chiếm 88%,10 điều này cũng tương tự như ở các nước láng giềng. 11 
 
Thị phần  của thị trường nước giải khát nói chung sẽ bị ảnh hưởng bởi thuế tiêu thụ đặc biệt là khhông 
lớn. Ở Việt Nam Nước giải khát có ga không phổ biến như ở các nước khác, chiếm khoảng một phần 
tư thị trường nước giải khát uống liền không chứa cồn. Điều này góp phần làm rõ xu hướng trên toàn 
thế giới trong đó "tiêu thụ NGKCG đã suy giảm kể từ cuối thập niên 90 khi người tiêu dùng đã 
chuyển sang những thức uống mới hơn như nước giải khát không có ga chẳng hạn như nước đóng 
chai, cà phê, trà, nước dành cho thể thao và nước tăng lực."12 Thêm vào đó, nếu áp dụng thuế tiêu thụ 
đặc biệt lên NGKCG, các nhà sản xuất sẽ bị buộc phải chuyển chi phí này cho người tiêu dùng, nhu 
cầu đối với NGKCG sẽ giảm xuống nhiều hơn. Kết hợp những yếu tố này đưa ra một vấn đề rằng thuế 
tiêu thụ đặc biệt đối với NGKCG sẽ không làm tăng nguồn thu thuế đáng kể, và doanh thu cũng rất có 
thể sẽ thấp hơn so với dự báo do nhu cầu giảm xuống. 
 
Hơn thế nữa, thuế tiêu thụ đặc biệt được đề xuất sẽ rơi gần như hoàn toàn vào các thương hiệu nước 
ngoài. Điều này làm cho thuế tiêu thụ đặc biệt được đề xuất rõ ràng như thực hiện chủ nghĩa bảo hộ. 
Các phương tiện truyền thông Việt Nam đã miêu tả về thuế này như một loại của chủ nghĩa bảo hộ. 
Khi thuế tiêu thụ đặc biệt trên đồ uống có ga được đề xuất, báo chí Việt Nam nêu bật một thực tế rằng 
thuế sẽ tạo ra cho nước giải khát không có ga có thương hiệu Việt một lợi thế về giá so với các 
thương hiệu nước giải khát có ga chủ yếu của nước ngoài. 13 
 
Do sự chú ý của các phương tiện truyền thông, các công ty nước ngoài cũng như các nhà đầu tư rất 
nhạy cảm với những tác động có thể từ sự bảo hộ của thuế lên nước giải khát có ga. Sự xuất hiện của 
chủ nghĩa bảo hộ trong một thị trường được đánh giá gần như chắc chắn sẽ đặt ra câu hỏi về sự công 
bằng, cũng như làm xói mòn niềm tin của các nhà đầu tư. Nếu được ban hành, thuế tiêu thụ đặc biệt 
sẽ gây ra những thách thức to lớn cho Việt Nam đối với các hiệp định tự do mậu dịch và các hiệp định 
khác. Trên góc độ của nghị quyết của chính phủ Việt Nam ban hành vào đầu năm 2014 thì Việt Nam 

                                                                                                                                                                                             
pylori as pathogen in the gastrointestinal tract, 12  WORLD J. GASTROENTEROLOGY 3126 (2006); Francis Mégraud, A 
Humble Bacterium Sweeps This Year's Nobel Prize, 123 CELL 975 (2005). 
9 Calculation based on data reported by Nielsen through its Retail Index Service for NARTD categories in 2013, in the 
markets as defined by The Nielsen Company. (Copyright © 2014, The Nielsen Company.) 
10 Tlđd. 
11 Pitsinee Jitpleecheep, Coke gassed as Pepsi fizzles, BANGKOK POST, March 5, 2013, available at 
http://www.bangkokpost.com/learning/learning-from-news/338932/soft-drinks-coke-rises-pepsi-falls 
12 Karlene Lukovitz, Fitch: Big Beverage Company Growth Lies Overseas by Wednesday, MARKETING DAILY, July 23, 
2008, available at http://www.mediapost.com/publications/article/87061/fitch-big-beverage-company-growth-lies-
overseas.html?print 
13 Do you think the country should impose a tax on soft drinks? VIỆT NAM NEWS, July 12, 2013, 
http://vietnamnews.vn/opinion/your-say/241998/do-you-think-the-country-should-impose-a-tax-on-soft-drinks.html (stating 
that Vietnamese beverage companies “focus on non-carbonated drink products, leaving the carbonated drinks to the 
production of foreign giants”).  The media has repeatedly pointed out that foreign brands have an advantage in the 
carbonated beverage market; see Bich Diep, Beverage industry thrives despite tough times, DTINEWS.VN, 15 Aug. 2013, 
http://www.dtinews.vn/en/news/ 018/30577/beverage-industry-thrives-despite-tough-times.html (quoting VBA statement 
that “[o]nly a few Vietnamese beverage companies” can compete with well-known foreign branded beverages); Weak 
management sends Tribeco packing: experts, THANH NIEN NEWS, 17 Aug. 2012, 
http://www.thanhniennews.com/2010/pages/20120817-tribeco-disband-losing-competition-weak-managing.aspx (indicating 
that Vietnamese companies have largely conceded the carbonated beverage market to the internationally-recognizable 
brands, because “[i]n the tough race with other major beverage groups in the world, Vietnamese brands can only exist when 
they develop products in ‘different branches’ to avoid direct competition” with global brands). 
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sẽ có những nỗ lực mới để thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, thuế tiêu thụ đặc biệt này có thể 
làm suy yếu chiến lược FDI tổng thể của Việt Nam. 
 
3 . Thực tiễn quốc tế và các xu hướng 
 
Chúng tôi đã không tìm ra một quốc gia nào có các loại thuế mà Việt Nam đang xem xét. Hầu hết, tất 
cả các quốc gia khác đánh thuế tiêu thụ đặc biệt trên đồ uống không có cồn làm, và không có quốc gia 
nào đánh thuế tiêu thụ đặc biệt mà mục tiêu chỉ là nước giải khát có ga. Thuế tiêu thụ đặc biệt được đề 
xuất của Việt Nam là duy nhất. 
 
Bộ Tài Chính đã trích dẫn các nước như Thái Lan, Campuchia, và Ấn Độ như là các quốc gia có các 
loại thuế tương tự. Tuy nhiên các nước này, có thuế tiêu thụ đặc biệt trên diện rộng trên nhiều nước 
giải khát uống liền không chứa cồn. Ví dụ, Campuchia đánh thuế "10% trên tất cả các loại đồ uống." 

14 Các quốc gia khác không lựa chọn nước giải khát có ga để đánh thuế, chẳng hạn như đánh thuế tiêu 
thụ đặc biệt. 
 
Thuế trên diện rộng đối với các loại thức uống ở các nước khác là những điểm duy nhất của Việt Nam 
có thể so sánh để tham khảo, và cần lưu ý rằng các loại thuế phản ánh một chính sách khá mới và 
chưa được chứng minh, và cũng rất có khả năng không phổ biến cũng như gây nhiều tranh cãi. Người 
tiêu dùng không đánh giá cao các loại thuế mới, và nhiều đề xuất thuế lên nước giải khát đã nhanh 
chóng bị huỷ bỏ sau khi làm dấy lên phản ứng dữ dội từ công chúng. Các chuyên gia đã chỉ trích thuế 
là một sự tùy ý, không hiệu quả, và là một bước lùi; 15 Kết quả là, các phong trào đánh thuế lên nước 
giải khát đã thoái trào trong những năm gần đây. 
 
Rất nhiềi quốc gia đã thử nghiệm với các loại thuế tương tự nhưng sau đó đã bãi bỏ. Ví dụ, các nước 
như Argentina, Đan Mạch, Cộng hòa Dominica, Ai Cập, Ghana, Indonesia, Pakistan, Philippines, 
Nam Phi và Zambia (và những nước khác), cùng với một số tiểu bang của Hoa Kỳ, hoặc đã giảm hoặc 
bãi bỏ thuế đánh vào nước giải khát.  
 
4. Các cân nhắc khác  
 
Bên cạnh các thông tin theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại cuộc họp ngày 14 tháng 1, chúng tôi cũng 
đưa ra các giải thích được thảo luận tại  cuộc họp liên quan đến cơ sở chung của thuế tiêu thụ đặc biệt.  
 
Trước hết, tại cuộc họp, Bộ Tài Chính lưu ý rằng Việt Nam có thuế tiêu thụ đặc biệt trên sản phẩm 
không phải là đồ xa xỉ như xe hơi, thuốc lá và đồ uống có cồn, và điều này cho thấy rằng chỉ mỗi yếu 
tố thu nhập là đủ để biện minh cho đánh thuế thuế tiêu thụ đặc biệt trên bất kỳ sản phẩm nào. Tuy 
nhiên, theo Trung tâm Thuế và Đầu tư quốc tế, "thực phẩm và nước giải khát không chứa  cồn có các 
thuộc tính cơ bản khác so với sản phẩm bình thường có thể đánh thuế tiêu thụ đặc biệt, chẳng hạn như 
xe hơi và phụ tùng xe,  đồ uống có cồn, [và] thuốc lá, và thường không chịu tiêu thụ đặc biệt thuế vì 
những lý do này." Chẳng hạn như, theo Sổ tay Chính sách thuế IMF, “cách tốt nhất là hạn chế thuế 
phân biệt đối xử (thường được thực hiện thông qua thuế tiêu thụ đặc biệt) cho các sản phẩm gây ra 
các ảnh hưởng ngoại lai tiêu cực hoặc là hàng hóa xa xỉ, hoặc trong trường hợp như vậy thuế dẫn đến 
một cơ sở thuế lũy tiến và / hoặc cung cấp tạo ra doanh thu hiệu quả." 16 
  
Các mặt hàng không xa xỉ được Bộ Tài Chính đề cập là đối tượng của thuế tiêu thụ đặc biệt – xe hơi, 

                                                             
14 KINGDOM OF CAMBODIA MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE TAX DEPARTMENT, LAW ON TAXATION CHAPTER 4, § 1, 
ARTICLE 85 (emphasis added). 
15 Xem, e.g., OXFORD INTERNATIONAL TAX & INVESTMENT CENTER, THE IMPACTS OF SELECTIVE FOOD AND NON-ALCOHOLIC 
BEVERAGES TAXES 2 (2013). 
16Tlđd. 
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thuốc lá, đồ uống có cồn mang lại chi phí ngoại biên đáng kể cho nhà nước. Ví dụ, người sử dụng xe 
hơi đi trên những con đường mà chính phủ phải bỏ ra một khoản chi phí lớn để xây dựng và duy trì. 
Sản phẩm thuốc lá gây ra vấn đề sức khỏe và được xem là khá tốn kém cho chính phủ và xã hội (như 
chi phí chăm sóc sức khỏe tăng lên, thất thu thuế từ người nộp thuế bị suy giảm, tăng an sinh xã hội 
và chi phí phúc lợi khi gia đình mất đi một trụ cột vì ung thư phổi, vv.) Sản phẩm rượu tạo ra chi phí 
bên ngoài do các chính phủ (ví dụ như tăng chi tiêu về pháp luật và để kiểm soát công dân say, thiệt 
hại liên quan đến vụ tai nạn xe cơ giới liên quan đến rượu, thất thu thuế do người nộp thuế giảm năng 
suất, vv.) Nước giải khát có ga đơn thuần là không tạo ra các loại chi phí ngoại biên như một sự lý 
giải cho việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt vào rượu, thuốc lá, và các sản phẩm xe cơ giới. 
  
Đối với các tiêu chí khác do IMF đặt ra, không đối tượng nào trong số này phải áp dụng cho nước giải 
khát có ga. Về thuế đối với các mặt hàng xa xỉ, nước giải khát có ga không phải là mặt hàng xa xỉ. 
Nước giải khát có ga được nhiều người ở mọi cấp độ thu nhập khác nhau tiêu thụ, với cùng một mức 
giá  như là đồ uống không có ga.  
 
Để tạo ra một cơ sở thuế lũy tiến, thuế đánh trên đồ uống có ga sẽ làm suy yếu mục tiêu này, vì đây sẽ 
là một loại thuế lũy thoái. "Những người tiêu dùng nghèo nhất sẽ dành một phần lớn thu nhập của họ 
cho thực phẩm và đồ uống không cồn so với các hộ gia đình giàu có",17 do đó, thuế đối với  nước giải 
khát có ga sẽ đặt một gánh nặng lớn hơn vào người tiêu dùng có thu nhập thấp hơn so với người tiêu 
dùng giàu có.  
 
Cuối cùng, việc đánh thuế lên nước giải khát có ga sẽ không tạo ra doanh thu hiệu quả. Như đã thảo 
luận trong phần 2 (Thị trường nước giải khát có ga), các yếu tố thị trường chỉ ra rằng thuế tiêu thụ đặc 
biệt trên nước giải khát có ga sẽ không làm tăng doanh thu thuế đáng kể, và doanh thu có thể thấp hơn 
dự kiến do nhu cầu giảm do thuế của chính nó. Như Oxford/ITIC lưu ý, "nếu mục tiêu lựa chọn một 
loại thực phẩm và đồ uống không cồn để đánh thuế, một loại thực phẩm và nước giải khát không cồn 
nói chung nên được áp dụng cho các sản phẩm có giá không thay đổi,"18 có nghĩa là giá sẽ tăng lên so 
với giá khi áp thuế tiêu thụ đặc biệt. Tuy nhiên, "trong các nước đang phát triển, tiêu thụ một số mặt 
hàng, chẳng hạn như nướcgiải khát có ga, giá cả hết sức linh hoạt. Trong những trường hợp này, áp 
đặt thuế có thể dẫn đến nhu cầu thấp hơn đáng kể cho một sản phẩm cụ thể và do đó có thể không tạo 
ra doanh thu thuế bổ sung đối với chính quyền".19  
 
Thuế đề xuất đối với nước giải khát có ga không đáp ứng bốn tiêu chí của IMF áp dụng dành cho thuế 
tiêu thụ đặc biệt. Các kiểm tra của IMF chứng minh rằng việc đánh thuế lên  nước giải khát có ga là 
một chính sách thuế bất thường và cao tùy ý.  
 
KIẾN NGHỊ 
 
AmCham thấy không có lý do gì để áp đặt thuế tiêu thụ đặc biệt trên nước giải khát có ga. Thuế tiêu 
thụ đặc biệt sẽ không cải thiện sức khỏe thể chất của công dân Việt Nam. Thuế này sẽ không tương 
xứng gánh nặng các sản phẩm có thương hiệu nước ngoài, đồng thời phát sinh chủ nghĩa bảo hộ. Có 
một khả năng rằng các cơ quan thương mại quốc tế có thể cho rằng thuế này vi phạm các hiệp định 
thương mại tự do của Việt Nam, và chắc chắn nó sẽ làm xói mòn niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài 
tại Việt Nam vào cam kết của Việt Nam đối với các nguyên tắc đối xử quốc gia. Không một quốc gia 
nào khác đánh thuế lên nước giải khát có ga. Đánh thuế tiêu thụ đặc biệt lên nước giải khát hoàn toàn 
không phổ biến đối với công chúng cũng như các chuyên gia chính sách công. Một số các quốc gia đã 
buộc phải từ bỏ thuế trên nước giải khát nói chung trong những năm gần đây. Không có yếu tố ngoại 
biên kết hợp với hàm lượng CO2 trong nước giải khát. Nước giải khát có ga không phải là sản phẩm 
xa xỉ. Thuế tiêu thụ đặc biệt trên đồ uống có ga là một loại thuế lũy thoái. Thuế tiêu thụ đặc biệt áp 

                                                             
17#Tlđd#
18#Tlđd%
19 Tlđd%



 
Thư giải trình tiếp theo các nhận xét liên quan đến cuộc họp ngày 14 tháng 1 Hội giữa AmCham    
với Bộ Tài Chính            
 
 

Page 6 

dụng trên nước giải khát có ga không phải là một nguồn thu hiệu quả hoặc đáng kể đối với một thuế 
mới. 
 
Đứng trên góc độ của những sự kiện thực tế, chúng tôi không hiểu tại sao Bộ Tài Chính đã chọn CO2 
làm cơ sở để đánh thuế tiêu thụ đặc biệt. Có vẻ như BTC đã không có cơ sở hợp lý cho việc nhắm đến 
nước giải khát có ga để đánh thuế. 
 
Chúng tôi muốn họp với Bộ Tài Chính một lần nữa, khi thuận tiện cho Bộ Tài Chính, để thảo luận 
thêm. Cụ thể, chúng tôi muốn thảo luận về sự cần thiết của chính sách lựa chọn hàm lượng CO2 để 
làm cơ sở cho việc đánh thuế lên nước giải khát. Khi gặp nhau, chúng tôi sẽ cung cấp tài liệu khoa 
học cho Bộ tham khảo và xem xét. 


