












Tp.Hoà Chí Minh, ngaøy 11/04/2014 
Tham luaän taïi Hoäi thaûo goùp yù vaø khaûo saùt thöïc teá luaät thueá tieâu thuï ñaëc bieät 
 

Caàn caân nhaéc caùc heä quaû cuûa vieäc aùp duïng thueá tieâu thuï ñaëc 
bieät vaøo nöôùc ngoït coù gas khoâng coàn. 
 
I/ Caùc luaän cöù: 
 

Döï thaûo söûa ñoåi boå sung moät soá ñieàu luaät cuûa luaät thueá tieâu thuï ñaëc bieät (TTÑB) 

veà aùp duïng 10% thueá naøy ñoái vôùi nöôùc ngoït coù gaz khoâng coàn laø chuû ñeà ñang ñöôïc dö 

luaät quan taâm, ñaëc bieät laø caùc doanh nghieäp saûn xuaát trong ngaønh nöôùc giaûi khaùt coù gas. 

- Neáu noùi raèng nöôùc ngoït coù gas laø ñoái töôïng aùp duïng thueá TTÑB do nöôùc ngoït coù 

gas gaây beùo phì, tieåu ñöôøng thì chuùng ta haõy xem 2 yeáu toá gaz CO2 vaø ñöôøng, yeáu toá 

naøo gaây ra nhöõng baát lôïi cho söùc khoûe? 

- Neáu noùi raèng do gas CO2 thì khoâng coù luaän cöù mang tính khoa hoïc naøo ñeå khaúng 

ñònh. Coøn neáu noùi do ñöôøng thì ñaâu chæ moät mình nöôùc ngoït coù gas laø coù ñöôøng maø 

phaûi keå nhieàu saûn phaåm khaùc nhö nöôùc ngoït khoâng gas, caùc loaïi nöôùc hoa quaû, traø, 

caøpheâ, baùnh keïo,… tröø nhöõng saûn phaåm khoâng ñöôøng. 

- Maët khaùc, saûn phaåm nöôùc ngoït coù gas khoâng phaûi laø xa xæ phaåm nhö xe du lòch, 

röôïu maïnh, bia, myõ phaåm, thuoác laù, vv… daønh cho ngöôøi coù thu nhaäp cao maø nöôùc 

ngoït coù gas laø saûn phaåm giaûi khaùt vaø ñoái töôïng tieâu duøng laø quaûng ñaïi quaàn chuùng, töø 

thaønh thò tôùi noâng thoân, mieàn nuùi vaø coù theå noùi raèng phaàn lôùn laø ngöôøi coù thu nhaäp 

thaáp tieâu thuï. 

Vaäy phaûi chaêng trong vieäc choïn ñoái töôïng aùp thueá TTÑB caàn phaûi caân nhaéc laïi. 

II/ Khoâng theå boû qua: 

            Tình hình kinh teá VN trong giai ñoan hieän nay: 

- Taêng thu cho ngaân saùch laø vieäc caàn thieát, ñaëc bieät laø töø naêm 2013, nguoàn thu ngaân 

saùch khoâng doài daøo. Vieäc aùp duïng baát kyø 1 saéc thueá naøo veà lyù thuyeát seõ taêng nguoàn 

thu cho ngaân saùch.Tuy nhieân trong tình hình kinh teá hieän nay, vieäc aùp duïng thueá 

TTÑB seõ ñem laïi taêng thu cho ngaân saùch hay khoâng? 



+ Töø naêm 2010 ñeán nay, kinh teá VN ñaõ vaø vaãn ñang traûi qua moät giai ñoaïn cöïc kyø 

khoù khaên, söùc mua giaûm suùt nghieäm troïng, thò tröôøng traàm laéng daãn ñeán söùc saûn xuaát 

cuûa doanh nghieäp giaûm suùt. Haøng traêm ngaøn doanh nghieäp ñaõ bieán maát khoûi thò 

tröôøng. Nhaø nöôùc ñaõ coù chính saùch hoã trôï doanh nghieäp nhö GIAÛN noäp thueá, GIAÛM 

thueá thu nhaäp doanh nghieäp. Nhieàu bieän phaùp kích caàu ñaõ ñöôïc caùc doanh nghieäp, caùc 

hieäp hoäi ngaønh ngheà thöïc hieän vôùi söï hoã trôï cuûa nhaø nöôùc. Tuy nhieân cho ñeán nay vaãn 

chöa coù söï khôûi saéc cho toaøn ngaønh cuûa neàn kinh teá. 

-  Vaäy thì khi döï thaûo söûa ñoåi boå sung luaät thueá TTÑB vôùi möùc thueá 10% aùp duïng cho 

saûn phaåm nöôùc ngoït coù gas ñöôïc aùp duïng thì nhöõng heä luïy gì seõ ñeán? Ñoù laø: 

+ Söùc mua ñaõ giaûm laïi caøng giaûm hôn nhieàu vì vieäc aùp duïng 10% thueá TTÑB seõ 

laøm cho giaù saûn phaåm taêng 10%. 

Trong ngaønh haøng thöïc phaåm nöôùc giaûi khaùt, vieäc ñieàu chænh giaù 3% ñeán 4% ñaõ 

laø vieäc caùc nhaø doanh nghieäp saûn xuaát phaûi caân nhaéc kyõ vì söï cheânh leäch giaù vaøi traêm 

ñoàng treân 1 thuøng saûn phaåm coù theå laøm cho ngöôøi mua seõ chuyeån töø saûn phaåm naøy 

qua saûn phaåm khaùc.  

Neáu taêng 10% giaù baùn ra cuûa nöôùc ngoït coù gas chaéc chaén söùc tieâu thuï seõ chuyeån 

dòch moät phaàn qua saûn phaåm khoâng gas vaø phaàn coøn laïi seõ bò maát ñi do ngaân saùch gia 

ñình khoâng cho pheùp vaø möùc soáng cuûa quaûng ñaïi daân chuùng coù thu nhaäp thaáp seõ giaûm 

theo. 

- Doanh nghieäp saûn xuaát nöôùc ngoït coù gas seõ giaûm saûn xuaát do tieâu thuï giaûm. Khoù 

khaên cho doanh nghieäp laïi ñöôïc coäng theâm. 

- Söï suït giaûm tieâu thuï khoâng theå ñôn thuaàn laø taêng giaù 10% töø TTÑB seõ chæ giaûm 

10% söùc tieâu thuï maø seõ giaûm nhieàu hôn. Nhieàu doanh nghieäp sau khi taêng giaù 4% coù 

theå giaûm tieâu thuï 10% ñeán 12% vaø vieäc maát thò phaàn tieâu thuï raát khoù phuïc hoài laïi. 

- Coâng nhaân seõ maát vieäc laøm do söùc saûn xuaát cuûa doanh nghieäp giaûm maïnh. 

- Vaø sau cuøng laø caùc nguoàn thu VAT giaûm ñi nghieâm troïng vaø chaéc chaén soá doanh 

nghieäp loã laõ, phaù saûn seõ taêng leân, nguoàn thu thueá thu nhaäp laïi tieáp tuïc giaûm ñi, nguoàn 

thu cho ngaân saùch seõ giaûm hôn nöõa. 



Nhö vaäy vieäc aùp duïng thueá TTÑB cho saûn phaåm nöôùc ngoït coù gas vöøa thieáu luaän 

cöù khoa hoïc, vöøa mang laïi nhöõng heä luïy coù theå thaáy tröôùc ñöôïc laø moät ñieàu caàn caân 

nhaéc kyõ ñeå muïc tieâu ñeà ra  mang tính hieän thöïc nhieàu hôn. 

 
 

Traân troïng caûm ôn. 
 

TOÅNG GIAÙM ÑOÁC CTY TNHH TAÂN QUANG MINH 
NGUYEÃN ÑAËNG HIEÁN 
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THUẾ TIÊU THỤ ĐẶT BIỆT ĐỐI VỚI NƯỚC GIẢI KHÁT CÓ GA 

Về việc: Bộ Tài Chính Việt Nam hiện đang đề xuất để tính 10% thuế tiêu thụ đặc biệt 

trên nước ngọt có ga không cồn. Tôi xin có một số ý kiến sau. 

1. Về tác động kinh tế - xã hội của việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt mặt hàng 

NGKCG 

- Đánh thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ làm tăng giá các sản phẩm NGKCG, do nhà sản 

xuất sẽ chuyển một phần hoặc toàn bộ khoản thuế này cho người tiêu dùng.  

(Tầng lớp bình dân là đối tượng chính sử dụng sản phẩm NGKCG) 

- Việc này có thể làm ảnh hưởng đến chỉ số tiêu dùng (CPI) và nỗ lực kiểm soát 

lạm phát của chính phủ. Ngoài ra, khi sản phẩm bị đánh thuế và tăng giá, nhu 

cầu tiêu thụ nước giải khát có thể giảm dẫn đến doanh thu toàn ngành nước 

giải khát sẽ sụt giảm, kéo theo thất thu thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế thu 

nhập doanh nghiệp.  

- Đồng thời thiệt hại trong ngành nước giải khát sẽ khiến tổng sản lượng của nền 

kinh tế giảm sút, nhân công trong ngành này và các ngành công nghiệp và 

thương mại phụ trợ có liên quan  sẽ dẫn đến việc giảm lao động và gây ảnh 

hưởng tiêu cực về mặt kinh tế đến cả các ngành khác trong chuỗi cung ứng 

dịch vụ cho ngành giải khát. 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ gây ảnh hưởng lớn hơn đến người tiêu dùng thu nhập 

thấp so với người tiêu dùng thu nhập cao. Ngoài ra còn có nguy cơ thất thu 

thuế do người tiêu dùng sẽ chuyển sang mua các sản phẩm NGKCG nhập lậu 

từ các nước lân cận , do có giá thành thấp. 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt cũng không hiệu quả trong việc định hướng tiêu dùng, 

do sau khi áp dụng thuế, người tiêu dùng sẽ thay thế NGKCG bằng những loại 

đồ uống khác có hàm lượng calo/chất béo tương tự hoặc thậm chí cao hơn. 

Đồng thời, thuế này không giải quyết được triệt để căn nguyên dẫn đến tình 

trạng béo phì và một số bệnh khác, vốn nằm ở chế độ ăn uống, sinh hoạt và tập 

luyện. 
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- Việc đánh thuế nước giải khát có ga không những không giúp tăng thu ngân 

sách mà còn có nguy cơ làm giảm doanh thu thuế do giảm nhu cầu tiêu dùng 

và tác động tiêu cực đến những nguồn thu thuế khác.  

2. Về tác động của NGKCG đối với sức khỏe con người 

- Nghiên cứu đoạt giải Nobel của hai nhà khoa học Barry Marshall và Robin 

Waren cũng xác nhận các loại nước giải khát có ga với độ axit cao không phải 

là nguyên nhân chính gây ra viêm loét và các bệnh dạ dày, mà là vi khuẩn 

Helicobacter pylori. Cũng như những cáo buộc về mối liên hệ giữa NGKCG 

nói chung và hàm lượng CO2 trong nước nói riêng với các vấn đề sức khỏe như 

tiểu đường, béo phì hay các bệnh đường tiêu hóa là thiếu căn cứ.  

- Về mặt sức khỏe, nước giải khát có ga không có hại như một số quan điểm cáo 

buộc, và chưa có 01 báo cáo nghiên cứu chính thức được Tổ chức y tế thế giới 

công bố về việc này. Kinh nghiệm quốc tế của các nước phát triển cho thấy các 

quốc gia này không chọn nước giải khát có gas (CO2) để đánh thuế.  

Kết quả là nếu áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt lên NGKCG, nhà nước có thể sẽ không 

đạt được mục đích tăng thu ngân sách, trong khi toàn xã hội nguy cơ phải chịu nhiều 

tác động tiêu cực. Để tăng thu ngân sách Nhà nước cần nhiều giải pháp đồng bộ, 

không nhất thiết đưa NGKCG là một sản phẩm “bình thường” vào diện chịu thuế tiêu 

thụ đặc biệt. 

                                                   Công ty Cổ phần Bình Vinh 



THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI NƯỚC GIẢI KHÁT CÓ GA 

Bộ Tài chính đang đề xuất tính 10% thuế tiêu thụ đặc biệt trên nước ngọt có ga không 

cồn. Những sản phẩm nước ngọt không cồn không ga sẽ không thuộc diện đánh thuế 

(ví dụ như trà hay nước hoa quả) 

Đánh thuế trên nước giải khát có ga không chỉ không giúp tăng Ngân sách Nhà nước 

mà còn làm giảm nguồn thu thuế do sự giảm nhu cầu tiêu dùng và những ảnh hưởng 

tiêu cực tới các nguồn thu khác nếu xét trên góc độ về thuế… Các kinh nghiệm quốc 

tế đã chứng minh, các quốc gia khác không nhắm vào C02 mà đánh thuế. Dưới đây là 

một vài ý kiến kết luận cụ thể liên quan tới tác động kinh tế - xã hội của việc đánh 

thuế trên nước giải khát: 

- Thuế Tiêu thụ đặc biệt sẽ dẫn tới việc tăng giá sản phẩm nước giải khát có ga, nhà 

sản xuất sẽ chuyển một phần hoặc toàn bộ loại thuế này sang cho người tiêu dùng. 

Bên cạnh đó, khi các sản phẩm bị đánh thuế và giá cả tăng lên, tổng doanh thu ngành 

công nghiệp sẽ bị giảm xuống, thuế VAT và thuế Thu nhập doanh nghiệp cũng sẽ 

giảm. 

- Thiệt hại trong ngành công nghiệp nước giải khát sẽ làm giảm tổng sản lượng, lực 

lượng lao động trong ngành công nghiệp này và các ngành công nghiệp khác có liên 

quan sẽ bị mất việc làm và gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của ngành nước giải 

khát khác.  

- Thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ ảnh hưởng đến người tiêu dùng có thu nhập thấp. Ngoài ra, 

sẽ nảy sinh tình huống nguy hiểm do thất thu thuế khi người tiêu dùng chọn mua hàng 

nhập lậu. 

- Một khi thuế này được áp dụng, thay vì sử dụng đồ uống có ga, người tiêu dùng sẽ 

mua các loại đồ uống có chứa hàm lượng calorines/ chất béo cao hoặc rất cao. Loại 

thuế này sẽ không giải quyết được các bệnh béo phì cũng như các bệnh gây ra do 

không có chế độ ăn uống, lối sống và thể dục lành mạnh. Do đó, thuế tiêu thụ đặc biệt 

sẽ không thành công trong việc định hướng tiêu dùng 

- Những phương pháp để trừng phạt và ngăn chặn (như thuế) không có hiệu lực trong 

việc định hướng tiêu dùng bằng cách sử dụng các phương pháp như khuyến khích ưu 

đãi. 

Tóm lại, nếu thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng cho đồ uống có ga, chính phủ có thể 

không đạt được mục đích tăng nguồn thu quốc gia, trong khi toàn xã hội phải chịu 

những ảnh hưởng tiêu cực. 

                                   Công ty TNHH lon nước giải khát TBC-Ball Việt Nam 
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ợ
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ục đích tăng thu ngân sách, trong 

khi toàn xã hội phải chịu tác động tiêu cự
c. 

!
 Đ
ứ
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G
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lớ

n trong chi phí đồ uống, ảnh hư
ở
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i ích kinh 

doanh của doanh nghiệp, làm
 hạn chế tốc độ tăng trư
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K
iến nghị bác bỏ đề xuất,  

K
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Ô
N

G
 đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối 

vớ
i riêng nư

ớ
c giải khát có ga 



Chân%thành%cám
%ơn!%



M
ột số ý kiến về dự

 thảo của  
B
ộ Tài chính liên quan đến việc  

áp thuế tiêu thụ đặc biệt lên đồ uống có ga !
!
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Theo nhữ
ng sử

a đổi của luật thuế
1: 

 
�N
ư
ớc ngọt có ga không cồn

�
�sẽ bị đánh thuế ; 

 
trong khi 

�N
ư
ớc ngọt không có ga không cồn

�
�sẽ không bị 

đánh thuế ; 
 

___________ 
1. D

ự
 thảo Luật sử

a đổi bổ sung m
ột số điều Luật Thuế Tiêu thụ Đ

ặc biệt. 
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ợc sản xuất bởi các công ty Việt N
am

 
do nư

ớ
c  ngoài sở

 hữ
u  

 
trong khi 

 
N
ư
ớ
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Đ
ây rõ ràng là  

 

sắc thuế m
ang tính phân biệt nhằm

 chống 
lại các nhà sản xuất nư

ớ
c uống có ga do 

nư
ớ

c ngoài sở
 hữ

u
!!

!!
và như

 thế thì!
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sắc thuế này có thể bị phản đối vì đã phủ nhận  
nguyên tắc �đối xử

 quốc gia
�.  
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S
inh lý học dạ dày: 

 

 
H

iệu ứ
ng của đồ uống có ga 

! Đ
ộ pH

 bình thư
ờng (đơn vị đo lư

ờng độ axit: pH
 càng thấp, 

axit càng cao) là 1.8.  (Đ
ồ uống có ga thông thư

ờng trên thị 
trư
ờng có độ pH

: 2.2: thấp hơn độ axit của dạ dày). 

! M
àng lót dạ dày đư

ợc bảo vệ bởi niêm
 m
ạc (lớp trong cùng) 

có khả năng tiết bicarbonate và các chất bảo vệ khác, cùng 
với đư

ờng m
áu  dồi dào quét trôi axít.  

! N
iêm

 m
ạc (nư

ớc, chất điện giải, glycoprotein) là m
àng nhầy 

lư
u giữ

 phân tử
 hạt thứ

c ăn và chứ
a biocarbonate bảo vệ 

m
àng lót dạ dày. 
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iệu ứ

ng của đồ uống có ga 

S
inh lý học cơ bản của dạ dày: 

• 
D

o đó, “đồ uống có ga không gây tổn thư
ơng lâu dài 

cho đư
ờng tiêu hóa (kể cả dạ dày: không gây loét)”* 

• 
Đ

iều gì gây loét dạ dày? 
– H

. pylori, m
ột vi khuẩn (M

arshall và W
arren, đoạt 

giải N
obel 2005 nhờ khám

 phá này) 
– C

ác loại thuốc giảm
 đau N

S
A

ID
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iệu ứ
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Đ
iều trị loét dạ dày dự

a trên bằng chứ
ng 

Đ
iều trị (1) nhiễm

 h. pylori, (2) cho thuốc cản  
axít, (3) ngừ

ng uống thuốc N
S

A
ID

S
 

• K
hông hề có khuyến nghị loại bỏ bất kỳ 

thứ gì trong chế độ ăn uống (kể cả đồ 
uống có ga sủi tăm

), vì chế độ ăn uống 
không liên quan đến loét dạ dày. 



 • G
IẢ

M
 chứng khó tiêu (ợ nóng, m

ôt triệu 
chứ

ng loét dạ dày) và G
IẢ

M
 chứ

ng táo bón* 
• N

ếu bạn thật sự
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 đến ung loét và 
sứ
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H
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Y
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thứ
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ơng 
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chứ
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ống nư
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 sữ
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ơng K

H
Ô

N
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ớc có ga 

(C
O

2) gây ra. 
S

o sánh các loại đồ uống: 
– R

ư
ợu đỏ và w

hisky gây nhiều triệu chứ
ng loét dạ dày 

hơn là các đồ uống có ga: “ ...liên quan tới C
O

2”. 
– B

ất kỳ đồ uống có đư
ờng nào đều có thể có liên quan 

đến béo phì như
ng điều đó K

H
Ô

N
G

 liên quan đến nư
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Tóm
 lại: 

• 
Đ
ồ uống có ga không gây loét dạ dày 

• 
M
ột số đồ uống có ga có thể hữ

u ích cho tiêu hóa 
và sứ

c khỏe nói chung 
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H
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N

G
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ng về tác hại từ
 nư

ớc có 
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a C
O

2, dù rằng các thứ
c uống có đư

ờng nói 
chung có thể là có vấn đề, chẳng hạn như

 béo 
phì. 

• 
B
ất kỳ điều luật nào nhắm

 vào đối tư
ợng đồ uống 

có ga đều không có cơ sở khoa học và nói khác đi 
là không đúng đắn về m

ặt khoa học. 

H
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ng của đồ uống có ga: 
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ANTD - Báo điện tử An Ninh Thủ Đô

Thứ sáu 25/04/2014 06:24

Đánh thuế tiêu thụ đặc biệt nước ngọt có ga: Nhiều ý kiến chưa đồng tình

ANTĐ - Theo Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt
(TTĐB) đang được đưa ra lấy ý kiến, Bộ Tài chính đề nghị bổ sung mặt hàng nước ngọt có ga
không cồn vào đối tượng chịu thuế với thuế suất 10%. Nhiều ý kiến từ phía doanh nghiệp,
chuyên gia cho rằng cần phải tính toán kỹ lưỡng hơn việc này.

Việc áp dụng thuế TTĐB với sản phẩm nước ngọt có ga sẽ tác động đến doanh nghiệp sản xuất 
và cả người tiêu dùng

Giúp tăng thu ngân sách

Theo lý giải của Bộ Tài chính, việc đánh thuế TTĐB đối với mặt hàng nước ngọt có ga không
cồn sẽ giúp đạt được mục tiêu kép là tăng thu ngân sách đồng thời cũng giúp hạn chế những tác
động tiêu cực của các sản phẩm nước ngọt có ga đến sức khỏe người tiêu dùng.

Tính toán của cơ quan này cho rằng, với tổng sản lượng tiêu thụ của cả nước năm 2013 là 925
triệu lít nước ngọt có ga không cồn, với giá bán trung bình của nhà sản xuất là 11.987 đồng/lít,
nếu thu thuế ở mức 10% sẽ giúp tăng thu ngân sách khoảng 1.500 tỷ đồng vào năm 2016 và
khoảng 1.900 tỷ đồng vào năm 2018.

Trong lý do tiếp theo, Bộ Tài chính cho rằng trong nước ngọt có ga không cồn có những chất
công nghiệp như hương vị, chất màu, chất bảo quản… đã được các chuyên gia y tế quốc tế cảnh
báo ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng nếu sử dụng hàng ngày hoặc quá mức, như gây béo phì,
mỡ máu, tiểu đường, bệnh gút và tăng nguy cơ bị ung thư. 

Bộ Tài chính cũng đã tham khảo việc áp dụng thuế đối với mặt hàng này tại một số nước trong
khu vực khi xây dựng dự thảo. Ví dụ, tại Campuchia, các loại đồ uống đều chịu thuế 10%, Thái
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Lan đánh thuế 20% đối với nước có ga không cồn... Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng, việc áp
dụng thuế TTĐB đối với sản phầm này không giúp đạt mục tiêu tăng ngân sách mà còn gây ảnh
hưởng tới sản xuất. Khi đánh thuế TTĐB 10% thì lượng cầu đồ uống có thể giảm gần 30%. Như
vậy việc thu ngân sách ban đầu tăng nhưng sẽ giảm dần. Ngoài ra các yếu tố khác như lao động,
việc làm, doanh nghiệp cung ứng nguyên liệu cũng sẽ bị ảnh hưởng, như vậy về lâu dài thì mục
tiêu thu ngân sách chưa chắc đã có hiệu quả. 

Người tiêu dùng chịu thiệt

Các chuyên gia trong lĩnh vực thuế chỉ ra rằng, thuế TTĐB thường được áp dụng cho các mặt
hàng được coi là xa xỉ, phục vụ cho một nhóm nhỏ khách hàng có thu nhập cao hay áp dụng cho
các sản phẩm có tác động tiêu cực đến sức khỏe và môi trường. Mục đích việc áp dụng thuế
TTĐB là nhằm cân bằng giữa mức tiêu dùng của những người có thu nhập cao và thấp, giữa
những người có xu hướng mua thực phẩm có lợi cho sức khỏe và những người không cùng xu
hướng đó. Chính vì vậy, nếu áp dụng khoản thuế này cho những sản phẩm thông thường là không
công bằng với người tiêu dùng. 

Ngoài ra, việc áp dụng mức thuế trên cũng sẽ làm giảm nhu cầu đối với nước giải khát có ga, gây
ảnh hưởng tiêu cực đến thu nhập của các doanh nghiệp sản xuất mặt hàng này. Ông Phan Đăng
Tuất - Đại diện Công ty Bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) chỉ ra rằng, việc bổ sung
nước ngọt có ga không cồn vào danh sách chịu thuế TTĐB sẽ làm giảm hấp dẫn đầu tư trong bối
cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp. Các đối tác sẽ cân nhắc về lợi nhuận
đầu tư, ngoài ra cũng gây khó khăn cho doanh nghiệp nội khi cạnh tranh với các doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước ngoài. 

Chị Nguyễn Thu Thủy (ở Cầu Giấy - Hà Nội), một khách hàng thường xuyên sử dụng các sản
phẩm nước ngọt có ga chia sẻ: “Trong khi các tác động tiêu cực từ các sản phẩm nước có ga mới
ở mức độ khuyến cáo thì việc đánh thuế sẽ khiến người tiêu dùng chịu thiệt. Trong bối cảnh thu
nhập không có nhiều cải thiện, các mặt hàng tiêu dùng thường xuyên tăng giá thì việc tăng giá để
bù đắp vào thuế hiện nay tôi thấy chưa hợp lý”. 
Theo kế hoạch Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TTĐB dự kiến sẽ trình
Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10-2014) để thông qua. Các ý kiến cho rằng cần tiếp tục thảo
luận và cân nhắc kỹ cả về mặt lợi ích cũng như tác động trước khi quyết định áp dụng hay không
áp dụng. 

Hùng Anh
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Báo Dân trí – Thông tin mọi lúc, mọi nơi tới
mọi người, mọi nhà
Việc làm Games Tấm lòng nhân ái Rao vặt Mua bán Diễn đàn dân trí

Thứ Sáu, 25/04/2014 - 9:01 AM

Có nên đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với cơm, phở và hải sản?

Khó có thể hình dung viễn cảnh những thực phẩm được tiêu dùng hàng ngày đột ngột tăng giá.
Tuy nhiên, với những diễn biến mới đây từ Dự thảo Luật sửa đổi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt,
điều này là hoàn toàn có thể trở thành hiện thực khi một tiền lệ sắp được tạo ra.

Theo đó, lần đầu tiên một mặt hàng tiêu dùng đại trà là nước ngọt có ga được đưa vào danh mục
điều chỉnh của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), với lý do mặt hàng này ẩn chứa những tác
nhân có hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

Kể từ tháng 2 năm nay, sau khi Bộ Tài chính công bố dự thảo trên, trong các cuộc hội thảo lấy ý
kiến, chủ đề này được thảo luận rất sôi nổi.

Dự thảo thuế TTĐB lên nước ngọt có ga không cồn, một sản phẩm tiêu dùng bình dân, đang là tâm điểm
tranh luận của giới chuyên gia và doanh nghiệp.

Tại diễn đàn Triển vọng ngành thực phẩm và đồ uống Việt Nam được tổ chức bởi VCCI và
AmCham, ông Christopher J. Snowdon, Giám đốc Viện nghiên cứu kinh tế London (Anh Quốc)
cho rằng: “Hiện tại trên thế giới, không có bất kì quốc gia nào đánh thuế các đồ uống là nước
ngọt có ga không cồn dựa trên yếu tố có ga trong loại nước đó. Các nước đánh thuế đối với nước
giải khát là có, nhưng phổ biến là dựa vào yếu tố hàm lượng đường quá nhiều đối với loại sản
phẩm đó”.
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Đọc những thông tin kinh tế -
tài chính mới nhất trên FICA:

* Sẽ có thêm hơn chục ngân hàng
tham gia sáp nhập
* Đại gia khai thác vàng thoát án
truy thu thuế cả trăm tỷ đồng
* "Bầu" Đức nhận lương "khủng"
nhất 2013
* “Cái tí” của ngài Cục trưởng

Tuy nhiên, theo Hiệp hội mía đường Việt Nam, mức tiêu thụ
đường trong nước ngọt hiện nay ở Việt Nam thấp hơn nhiều so
với thế giới. Trong công văn gửi Bộ Tài chính ngày 31/3 vừa
qua, Hiệp hội mía đường Việt Nam cho biết, so với các nước
trên thế giới, mức tiêu thụ đường của người Việt Nam hiện ở
mức thấp, chỉ khoảng 15kg/người/năm, trong khi mức bình
quân thế giới là 23,7kg/người, một số quốc gia cao lên tới 40 -
50kg/người.

“Với dân số hơn 92 triệu người mà trong đó phần lớn là người
nghèo, người có thu nhập thấp thì việc tiêu thụ đường của bộ phận này thấp hơn con số bình
quân 15 kg/người/năm rất nhiều. Các sản phẩm có đường trong thực phẩm như bánh kẹo, sữa,
nước ngọt… thì hầu hết dân nghèo Việt Nam chưa đủ khả năng mua để đáp ứng nhu cầu tối
thiểu”, Hiệp hội mía đường cho hay.

Ngoài ra, theo Hiệp hội mía đường, mức tiêu thụ của nước ngọt có ga không cồn hiện nay khoảng
925 triệu lít/năm, ứng với lượng đường tiêu thụ khoảng 74.000 - 110.000 tấn đường/năm (chiếm
tỉ lệ 5,48 - 8,15% trên tổng số đường tiêu thụ của nước ta hiện nay), thì lượng đường đã tiêu thụ
cho sản xuất loại đồ uống này không lớn lắm.

Với thực tế trên, Hiệp hội Mía đường Việt Nam cũng kiến nghị chưa đưa mặt hàng nước ngọt có
ga vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt trong thời gian tới.

Các kết quả khoa học trên thế giới đã chỉ ra rằng, ga (CO2) hoàn toàn không có tác động tiêu cực
nào đến sức khoẻ con người, thậm chí, CO2 sục trong nước uống còn chứa nhiều lợi ích y tế. Ví
dụ như khả năng làm giảm chứng khó tiêu (ợ nóng, một biểu hiện của bệnh viêm loét), giảm
chứng táo bón, và là tác nhân hạn chế hành vi ăn uống gây bội thực.

Thực tế cho thấy, mỗi ngày một người tiêu dùng đều hấp thụ một hàm lượng nhất định các hợp
chất có trong thành phần nước ngọt có ga từ những thực phẩm quen thuộc, như café (4-MEI), hoa
quả (sodium benzoate), cơm/ bánh mỳ (đường). Bác sĩ Mason Cobb, Chủ tịch Hội đồng Y tế và
Sức khỏe của Phòng Thương mại Hoa kỳ (AmCham), đã dẫn chứng một thống kê thú vị rằng ăn
một bát phở sáng đồng nghĩa với việc hấp thụ hàm lượng natri có trong 4 chai nước ngọt có ga
350ml.

“Nếu so sánh với lượng natri tiêu thụ trong nước tương, nước mắm thì con số còn lớn hơn thế,
do trong 1 lít nước tương có chứa 0,16 kg muối”, bác sĩ Mason cho biết.

Và cũng cần phải nói rằng bất kể thành phần thực phẩm nào cũng cần được Cục An toàn Vệ sinh
Thực phẩm cấp phép mới được đến tay người tiêu dùng.

Phát ngôn viên của Cụcquản lý Dược phẩm và Thực phẩm FDA (Hoa Kỳ), ông Doug Karas đã
tuyên bố rằng: “Các nghiên cứu về ung thư thử nghiệm trên các loài động vật gặm nhấm cho thấy
rằng, một người phải uống trên một ngàn lon soda một ngày thì mới có khả năng mắc bệnh ung
thư”.

Mặt khác, thủ phạm chính gây ra hầu hết các bệnh tiểu đường, béo phì không gì khác ngoài lối
sống không lành mạnh và việc hấp thu quá nhiều đường từ tất cả các loại thực phẩm. Hàm lượng
đường hấp thụ mỗi ngày trên thực tế còn đến từ nước ngọt không ga, hoa quả, thực phẩm qua chế
biến, và đặc biệt là cơm trắng. Ngoài ra, thủ phạm dẫn đến bệnh gút ngoài bia, rượu là sự tiêu thụ
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quá nhiều thực phẩm có chứa nhiều đạm như thịt, cá, hải sản.

Như vậy, với lập luận của bản Dự thảo, một chuyên gia cho rằng, không loại trừ tất cả các mặt
hàng kể trên như cơm, thịt, hải sản, cũng xứng đáng bị đánh thuế. Ngoài ra, khi so sánh tương
đương trên mỗi 250ml giữa các loại nước ngọt không cồn thì hàm lượng đường của nước ngọt
không cồn không ga không hề thấp hơn nước ngọt không cồn có ga, thậm chí còn cao hơn.

Khôi Bùi
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Áp thuế Tiêu thụ đặc biệt nước ngọt có gas: Lợi bất cập hại?
(LĐ) - Số 71 Hồng Quân - 12:29 PM, 31/03/2014

Nước ngọt có gas sẽ bị áp thuế tiêu thụ đặc biệt. Ảnh: Hải Nguyễn

“Việt Nam sẽ tạo ra một tiền lệ chưa từng có trong ngành công nghiệp đồ uống trên thế giới khi áp thuế
TTĐB 10% với mặt hàng nước ngọt có gas không cồn. Nếu mức thuế này được áp dụng, người “chịu trận”
cuối cùng chính là người tiêu dùng, chứ không phải doanh nghiệp, trong khi vì nhu cầu sử dụng, người
dùng sẽ chuyển sang sử dụng những sản phẩm tương tự, nhưng Nhà nước thì không đạt được mục đích
giảm tiêu thụ với lý do “bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng”... Đây là những ý kiến khẩn thiết của cộng đồng
DN đối với dự thảo điều chỉnh một số điều của Luật Thuế TTĐB đang được Bộ Tài chính đưa ra lấy ý
kiến nhân dân.

Gian nan chống buôn lậu
Hàng tiêu dùng kém chất lượng tràn ngập chợ
Khởi động thị trường hàng chống nóng
Tránh hàng “vô danh”, gặp hàng nhái!
Rau an toàn liệu còn an toàn?
Minh oan cho truyền hình kỹ thuật số
Thực phẩm ngoại liệu có tốt cho trẻ?
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CO2 không gây ảnh hưởng đến sức khoẻ

Diễn đàn “Triển vọng ngành thực phẩm và đồ uống VN” tổ chức bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp
VN (VCCI) và Phòng Thương mại Mỹ tại VN (AmCham) ngày 28.3 đã trở thành diễn đàn để các doanh
nghiệp (DN) ngành thực phẩm và đồ uống lên tiếng phản đối dự định áp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)
10% lên nước ngọt có gas tại thị trường VN.

Đề xuất áp thuế 10% lên nước ngọt có gas của Bộ Tài chính với mục đích định hướng người tiêu dùng khi
cho rằng, nước ngọt có gas là tác nhân gây nên những căn bệnh béo phì, mỡ máu, tiểu đường, bệnh gút và
tăng nguy cơ ung thư...

Tuy nhiên, không đồng ý với quan điểm này, đại diện các DN đều cho rằng: “Nước ngọt có gas không cồn
không chứa các thành phần độc hại”. Sự khác biệt duy nhất giữa nước ngọt có gas và nước ngọt không có
gas nằm ở thành phần “gas” (đó là hợp chất CO2). Nhưng hiện không có bất kỳ nghiên cứu nào chỉ ra rằng
CO2 gây ra vấn đề về sức khoẻ.

Ông Sesto Vecchi - Luật sư điều hành Cty Russin & Vecchi (Mỹ) – khẳng định: “Hiện không một quốc gia
nào trên thế giới chỉ đánh thuế TTĐB vào NGK có gas, hơn nữa nếu chỉ dựa vào thành phần carbonate hóa
(CO2) để đánh thuế là không công bằng, vì chất này không có hại cho sức khoẻ. Thêm vào đó, hiện thị
phần nước ngọt có gas tại VN có đến 88% nằm trong tay các nhà sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài, sẽ
ngay lập tức bị thu hẹp thị phần, ảnh hưởng đến công ăn việc làm của người lao động.

Song, điều đáng nói là ảnh hưởng từ mức thuế (10%), không phải là nhà sản xuất chịu, mà người tiêu dùng
cuối cùng phải chịu. Cuối cùng, sắc thuế đang tạo ra sự phân biệt đối xử với các DN đầu tư nước ngoài tại
VN, đi ngược lại với nguyên tắc đối xử quốc gia trong các cam kết WTO.

Còn theo ông Mason Cobb - Chủ tịch Ban Y tế và sức khỏe thuộc AmCham Vietnam - thì cho rằng đề xuất
của Bộ Tài chính thiếu cơ sở khoa học, khiến nước uống có gas bị hiểu lầm oan uổng. Thuế đánh vào
“nước ngọt có gas không đường” tức là đánh cả vào thức uống có gas dành cho người ăn kiêng, trong khi
nước ngọt không gas không đường sẽ không bị đánh thuế. Điều này chưa có tiền lệ bởi sắc thuế đang đánh
vào “gas” chứ không phải “đường” (trong khi đường mới là thủ phạm đáng lo của sức khỏe).

Không tăng thu mà còn thất thu

TS Phan Hữu Thắng - nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (MPI), chuyên gia tư vấn cấp cao Cty tư
vấn kinh doanh hội nhập toàn cầu - lưu ý các nhà làm chính sách, cần cân nhắc đến 3 vấn đề khi xem xét
áp thuế TTĐB. Đó là: Sản phẩm được xem xét áp thuế có phải hàng xa xỉ hay không; sản phẩm có gây tổn
hại sức khỏe hay không; việc tăng thuế có làm tăng thu ngân sách hay không?

Ông nhấn mạnh, nước ngọt có gas không phải là sản phẩm xa xỉ, vì đang tiêu thụ cho đa dạng đối tượng,
phần lớn là tầng lớp bình dân. Chính vì vậy, áp thuế TTĐB thì đối tượng chịu thiệt đầu tiên sẽ là đông đảo
người tiêu dùng. Sản phẩm đã có những chứng minh khoa học không gây tổn hại đến sức khoẻ. Trong khi
đó, tăng thuế chắc ngân sách sẽ tăng.

TS Trần Kim Chung - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM) - minh chứng,
thuế chưa tăng, thì hiện nay đóng góp của ngành đồ uống vào GDP đã ở mức khá cao (khoảng 15%),
nhưng nếu áp thuế 10% thì ngay lập tức lượng cầu của sản phẩm dự kiến sẽ giảm khoảng 28%.

Cầu giảm ắt sẽ giảm cung, song số liệu minh chứng được ông Trung đưa ra là từ kết quả nghiên cứu cho
thấy lợi nhuận thâm hụt của ngành nước giải khát trong năm nay sẽ vào khoảng 800-1.000 tỉ đồng. Lợi
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nhuận giảm đồng nghĩa với đóng góp của ngành này vào ngân sách phải giảm theo.

Giám đốc Viện Nghiên cứu quốc gia London - ông Christopher Snowdon - cho rằng: Hiện 14 quốc gia từng
cân nhắc và bỏ quyết định áp thuế TTĐB với nước ngọt có gas. Chẳng hạn Ailen, thuế TTĐB được gỡ bỏ
vào năm 1992, kết quả đã kích thích tiêu dùng, tăng thu ngân sách 3,4 triệu bảng Ailen. Ai Cập cũng giảm
thuế với nước ngọt có gas từ 29% xuống còn 19% vào năm 2005, giúp GDP tăng 27% vào năm đó. Tại
Lào, thuế với nước ngọt có gas giảm từ 30% xuống 5% vào năm 2011. Còn Hàn Quốc cũng gỡ bỏ thuế
TTĐB vào năm 2005.

Tin bài liên quan

Không gia hạn nộp quyết toán thuế

Đà Nẵng: Một đại gia bất động sản bị tố chiếm đoạt 30 tỉ đồng

Nhật Bản chưa cung cấp thông tin về cán bộ nhận hối lộ
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Hướng dẫn khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tuyến

Vụ việc tiếp viên Vietnam Airlines bị bắt giữ tại Nhật Bản là nghiêm trọng

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Ùn ứ tại cơ quan thuế do kê khai chậm trễ

Đà Lạt: Buốt lòng rau trồng để... cho bò ăn

Môi trường kinh doanh của Việt Nam thua cả Lào và Campuchia
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TPHCM: 90 doanh nghiệp tham dự Ngày hội Du lịch 2014

Nộp thuế không đúng hạn, có nguy cơ bị phạt tới 200 triệu đồng

Cửa khẩu Tân Thanh tiếp tục ùn tắc, hàng nghìn quả dưa hấu bị thối rữa

Thanh tra Chính phủ: Vinataba Thăng Long mắc nhiều sai phạm
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In bài

14/03/2014 03:10

Doanh nghiệp nước ngọt có ga hoang mang vì thuế

Đề xuất đánh thuế tiêu thụ đặc biệt 10% đối với nước ngọt có ga không cồn vì dễ gây các căn bệnh béo
phì, ung thư..., Bộ Tài chính đang khiến người tiêu dùng hoang mang và các doanh nghiệp hoạt động trong
lĩnh vực này khốn đốn.

Nước ngọt có ga đa dạng về chủng loại bày bán trong các siêu thị -
Ảnh: Khôi Bùi

Thiếu thuyết phục

Theo các chuyên gia, những lý do mà Bộ Tài chính đưa ra chưa thuyết phục. Ban Soạn thảo chỉ dẫn một nghiên
cứu được tiến hành bởi Trung tâm khoa học y tế (Đại học Texas) cho thấy “có một mối liên hệ giữa việc thường
xuyên tiêu thụ nước ngọt có ga với kích thước vòng eo. Những người uống nhiều nước ngọt có ga sẽ có vòng eo
lớn hơn những người khác ít uống hoặc không uống”.

Trong khi có rất nhiều nghiên cứu khoa học của nhiều tổ chức có uy tín trên thế giới và ngay cả kết luận của Bộ Y
tế VN đã chỉ ra những quan điểm không đồng thuận. Đơn cử, một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí dinh
dưỡng Anh (British Journal of Nutrition) cho thấy tăng mức độ ga trong thức uống làm tăng cảm giác no và giảm
lượng calo hấp thu sau đó. Các nhà nghiên cứu còn phát hiện ra rằng: "So với nước giải khát có ít ga, việc tiêu thụ
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Bỉ và Indonesia đã quyết định không áp
dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nước
giải  khát  không  cồn,  sau  nhiều  tháng
nghiên cứu mức độ ảnh hưởng về kinh
tế, xã hội và y tế của chính sách trên.

 

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”. Hay 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 sau đó đã được nhân rộng trong một nghiên
cứu độc lập của Đại học Iowa (Mỹ) đã chứng minh rằng nhiều
người cảm thấy no nhanh hơn và kết quả là tiêu thụ một lượng
calo ít hơn khi uống nước giải khát có ga so với khi uống các nước
giải khát không có ga.

Gây hoang mang cho người tiêu dùng

Nhưng đáng nói là một kết luận khác trong tờ trình cho rằng các
phụ gia như chất tạo màu, hương vị, chất bảo quản có thể gây ra các căn bệnh như mỡ máu, tiểu đường, bệnh gút
và tăng nguy cơ ung thư. Hiện ngành y tế đã có những quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm rất chặt chẽ đối với
việc sử dụng các phụ gia này, không chỉ trong nước ngọt có ga, mà trong nhiều loại thực phẩm và đồ uống phổ
biến khác. Đó là chưa kể, trong một thông báo được đăng tải gần đây trên website của mình, Cục An toàn vệ sinh
thực phẩm đã khẳng định chất tạo màu caramel (4-methylimidazole) trong các sản phẩm đồ uống là hoàn toàn phù
hợp với quy định an toàn thực phẩm của VN.

Còn theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí khoa học dinh dưỡng Mỹ (Journal of Food Science), nước giải
khát có ga không gây thiệt hại cho đường tiêu hóa. Các nghiên cứu khác gần đây thậm chí còn khẳng định nước
có ga thực sự có lợi cho sức khỏe tiêu hóa và tim mạch. Ngoài ra, nghiên cứu của Hiệp hội Khoa học dinh dưỡng
Mỹ (American Society of Nutrition Sciences) đã chỉ ra rằng nước khoáng có ga có nồng độ natri (sodium) cao giúp
cho việc giảm cholesterol và nguy cơ bị mắc các bệnh về tim mạch đối với phụ nữ .

Nước có ga đã được biết đến trong nhiều thế kỷ như là một loại đồ uống giúp điều trị các bệnh tiêu hóa, và một
nghiên cứu được công bố trên Tạp chí tiêu hóa và gan của châu Âu (European Journal of Gastroenterology and
Hepatology) xác nhận rằng nước có ga làm giảm chứng khó tiêu và triệu chứng táo bón. Trong những năm gần
đây, nghiên cứu đoạt giải Nobel của tiến sĩ Barry Marshall đã chứng minh rằng vi khuẩn Helicobacter pylori
(H.pylori), chứ không phải thực phẩm có tính a xít và cay là nguyên nhân gây ra viêm loét hệ thống tiêu hóa.

Không chỉ vội vàng đưa ra các kết luận thiếu cơ sở, những mối liên hệ giữa nước giải khát có ga và các vấn đề
tiêu hóa mơ hồ đã lỗi thời cũng được Bộ Tài chính sử dụng làm căn cứ trong tờ trình gây hoang mang cho dư luận
và khiến các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực này khốn đốn khi người tiêu dùng hoang mang.

Trong bối cảnh sức mua yếu, những đề xuất kiểu này sẽ khiến những giải pháp kích thích tiêu dùng, vực dậy sản
xuất mà Chính phủ đang nỗ lực thực thi để đưa nền kinh tế thoát khỏi tình trạng trì trệ hiện nay không phát huy
hiệu quả.

Hương Giang
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Đề xuất đánh thuế TTĐB nước ngọt có ga không cồn: Người tiêu
dùng gánh thiệt hại

Đánh thuế tiêu thụ đặc biệt nước ngọt có ga không cồn sẽ đẩy các doanh nghiệp trong nước vào khốn khó
và tạo cơ hội cho hàng lậu chảy vào thị trường nội địa. Và gánh hậu quả cuối cùng của việc này chính là
người tiêu dùng.
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Khi giá nước ngọt có ga không cồn bị đẩy lên cao vì thuế
TTĐB thì người tiêu dùng gánh chịu thiệt hại - Ảnh: Hương

Giang

Làm khó hàng nội

Kéo sức mua, giải pháp được các cơ quan có thẩm quyền cho rằng hiệu quả nhất là doanh nghiệp (DN) phải giảm
giá sản phẩm. Để tạo điều kiện cho việc này, Chính phủ cũng đưa hàng loạt các giải pháp giảm, giãn, miễn thuế,
hạ lãi suất... cho DN. Vì vậy, đề xuất đánh thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) lên nước ngọt có ga đang đi ngược với
chính sách điều hành chung của Chính phủ. Thậm chí, có thể bóp chết ngành công nghiệp còn non trẻ này của
VN.

Từ góc độ nhà quản lý, TS Lê Đăng Doanh (Nguyên Viện trưởng
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương) cho rằng sắc thuế
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Trong tờ trình xin ý kiến để đánh thuế, Bộ
Tài chính lập luận hiện nay theo báo cáo
của Tổng cục Thuế tổng sản lượng tiêu
thụ nước ngọt có ga không cồn cả nước
năm 2013 khoảng 925 triệu lít.  Với  giá
bán bình quân gần 12.000 đồng/lít, cùng
thuế suất 10% dự kiến số thu ngân sách
tăng  1.500  tỉ  đồng  vào  năm  2016  và
1.900 tỉ  đồng vào 2018. Bộ  khẳng định
DN  sẽ  không  bị  ảnh  hưởng,  nhưng
không đưa ra lý do vì sao.

này sẽ gây sự bất bình đẳng giữa các loại nước ngọt. Hiện nay cả
nước có 140 DN sản xuất nước giải khát, năm 2013 cung cấp 4 tỉ
lít nước ngọt. Nếu đánh thuế lên 925 triệu lít nước ngọt có ga sẽ là
đi ngược lại với xu hướng chính sách thuế minh bạch, công bằng
của thế giới.

Đặc biệt, trong số DN sản xuất nước giải khát có doanh thu lớn
nhất hiện nay, có quá nửa là DN có vốn đầu tư nước ngoài với
những nhãn hiệu nổi tiếng toàn cầu như Coca-Cola, Pepsi, 7-Up,
Red Bull… Vì vậy, việc đánh thuế TTĐB đối với nước ngọt có ga,
sẽ gián tiếp đẩy hàng loạt DN sản xuất nước giải khát nội địa rơi
vào khó khăn.

Mở đường cho hàng lậu 

Đáng lo ngại hơn, việc đánh thuế TTĐB lên nước ngọt có ga chắc chắn sẽ tạo cơ hội lớn cho các mặt hàng cùng
chủng loại của nước khác "chảy lậu" vào nội địa. Bởi trong cùng một cộng đồng kinh tế, nếu có sự khác biệt về hệ
thống thuế giữa các quốc gia thì cái khó của nước này sẽ là cơ hội của nước khác. Điều này đã xảy ra với Liên
minh châu Âu (EU). Khi Đan Mạch, Hà Lan, Pháp áp dụng thuế TTĐB cho nước giải khát không cồn có ga, người
dân đã sang các nước láng giềng để mua nước ngọt có ga với mức giá rẻ hơn do không bị đánh thuế. Việc này đã
gây ảnh hưởng nặng nề đến doanh thu của Đan Mạch. Nước này cùng với Hà Lan cuối cùng đã bắt đầu lộ trình
xóa bỏ thuế TTĐB cho nước giải khát có ga không cồn từ năm 2013. Trở lại câu chuyện của VN, hoàn toàn có thể
xảy ra nguy cơ, khi giá nước ngọt có ga không cồn bị đẩy lên cao vì thuế TTĐB, sản phẩm cùng loại nhưng giá rẻ
hơn từ bên kia biên giới sẽ tràn vào nội địa. Lúc này sẽ dẫn đến 2 nguy cơ cho người tiêu dùng. Đầu tiên là sử
dụng hàng lậu không rõ nguồn gốc, chất lượng, có thể ảnh hưởng tiêu cực về sức khỏe. Nếu sử dụng hàng trong
nước thì họ phải trả giá cao hơn. Nói chung gánh chịu thiệt hại cuối cùng vẫn là người tiêu dùng trong nước.

Về vấn đề này, theo phát biểu của ông Nguyễn Sỹ Cương, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, tại
một cuộc hội thảo gần đây, ở đâu trên đất nước VN cũng có thể mua hàng lậu, hàng trốn thuế thì liệu rằng nước
ngọt có ga không cồn ở các quốc gia láng giềng có mức thuế thấp sẽ không vượt biên chảy vào thị trường trong
nước?

Chúng ta đều biết, thuế TTĐB luôn được sử dụng để “đánh” vào các mặt hàng xa xỉ phẩm, phục vụ nhu cầu của
một nhóm người có thu nhập cao vượt mức trong xã hội. Trong khi đó, nước ngọt có ga không cồn chỉ là một mặt
hàng phổ thông, được người dân sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những người có thu nhập thấp. Vậy đánh thuế
TTĐB cho sản phẩm này chính là đặt thêm gánh nặng lên vai những người có thu nhập thấp. Không có gì đảm bảo
việc đánh thuế lên nước ngọt có ga không cồn sẽ hạn chế sử dụng để đạt mục tiêu "bảo vệ sức khỏe cộng đồng"
như lập luận của Bộ Tài chính. Nhưng điều chắc chắn xảy ra là nhu cầu tiêu dùng sẽ chuyển sang các loại sản
phẩm na ná, đồng dạng. 

Hương Giang

>> Kiến nghị tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu, bia, thuốc lá
>> Lo ngại hàng lậu ‘sống khỏe’ khi tăng thuế tiêu thụ đặc biệt
>> Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với bia hơi, giảm đối với xe con
>> Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XII: Tranh luận chưa dứt về thuế tiêu thụ đặc biệt
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Chính sách thuế đi 'ngược' thế giới

Không chỉ khiến ngành công nghiệp nước giải khát lao đao, đề xuất đánh thuế tiêu thụ đặc biệt  nước ngọt
có ga không cồn của Bộ Tài chính còn đi ngược với thực tiễn ở nhiều nước trên thế giới.

Nguồn: Hiệp hội Doanh nghiệp NGK Indonesia (ASRIM)

Nhiều nước bỏ...

Trên thế giới, một số nước cũng áp dụng việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với nước ngọt có ga không
cồn. Tuy nhiên, sau một thời gian không dài, nhiều nước đã phải dỡ bỏ vì những tác động tiêu cực của nó. Đơn cử
tại Pháp, sau gần hai năm áp dụng thuế TTĐB cho nước giải khát không cồn đã không đạt mục đích nâng cao sức
khỏe cộng đồng. Bởi tuy mức tiêu thụ loại mặt hàng này giảm, nhưng người tiêu dùng lại chuyển sang sử dụng các
mặt hàng thay thế khác với hàm lượng đường và các chất phụ gia tương đương hoặc thậm chí cao hơn. Kết quả
là, ngành công nghiệp nước giải khát bị ảnh hưởng nặng nề. Đáng nói hơn là nền kinh tế cũng chịu nhiều tác động
tiêu cực bởi sự phân bổ mức tăng giá không đồng đều giữa các mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế.

Ở Đan Mạch, mức thuế TTĐB trên nước giải khát đã giảm xuống còn một nửa từ tháng 7 năm 2013 và được miễn
hoàn toàn kể từ đầu năm 2014. Động thái này diễn ra trong hoàn cảnh nước này đã thất bại trong việc áp thuế
TTĐB cho chất béo, vốn được các chuyên gia và quan sát viên lấy làm ví dụ điển hình cho tác động tiêu cực của
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việc áp dụng một loại thuế mang tính phân biệt. Chính phủ Đan Mạch kết luận, phần thâm hụt ngân sách sau khi
dỡ bỏ thuế TTĐB cho nước giải khát có ga sẽ được bù đắp bởi phần doanh thu vốn bị mất đi hằng năm từ việc
người dân mua các mặt hàng này từ các nước láng giềng. Trong một báo cáo gần đây, ông Niels Hald, Tổng thư
ký Hiệp hội Nước giải khát Đan Mạch đánh giá: “Động thái này cho thấy chính phủ Đan Mạch đã nhận thức được
bản chất thụt lùi của loại thuế này, tác động tiêu cực của nó tới cơ hội việc làm tại các địa phương gần biên giới, và
hậu quả môi trường bất lợi của thương mại xuyên biên giới”.

Trước đó, Hà Lan đã quyết định xóa bỏ thuế TTĐB với nước ngọt có ga từ năm 2012, sau một thập niên loại thuế
này là chủ đề gây tranh cãi. Cộng hòa Ireland cũng gỡ bỏ thuế TTĐB cho nước giải khát có ga từ năm 1992, sau
hàng chục năm áp dụng. Nghiên cứu năm 2003 của Bahl, Bird và Walker trên Tạp chí Tài chính Công (Public
Finance Review) chỉ ra rằng việc khoản thu thuế TTĐB 16 triệu bảng Ai len bị mất đi hằng năm được bù đắp đáng
kể với khoản thu bổ sung từ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, khoản tiết kiệm chi phí quản lý thuế,
cùng với những lợi ích không thể đo đếm của mức tăng tỷ lệ việc làm, mức tăng sản lượng của nền kinh tế.

Bắt con tép, mất con tôm

Theo một chuyên gia trong lĩnh vực này, tại khu vực Đông Nam Á, VN là nước có mức tiêu thụ nước ngọt có ga ít
thứ hai khu vực. VN đứng sát hai nước láng giềng của ASEAN đang áp dụng thuế TTĐB cho nước giải khát không
cồn, trong đó có nước ngọt có ga là Lào và Campuchia. Trong bối cảnh ASEAN trên lộ trình xích lại gần nhau hơn
với sự hình thành của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015, VN sẽ được hưởng lợi từ thương mại biên
giới với mức chênh lệch giá các loại nước giải khát không cồn. Đây là cơ hội cho ngành sản xuất nước ngọt có ga
trong nước theo tiến trình hội nhập. “Trong trường hợp nước ngọt có ga không phải chịu thuế TTĐB, đóng góp của
loại mặt hàng này vào doanh thu quốc dân vẫn sẽ được duy trì ở mức không nhỏ” - chuyên gia này nhận định.

Ngược lại, nếu chúng ta áp dụng thuế TTĐB, giá các loại nước ngọt này sẽ tăng lên đáng kể. Trong bối cảnh hiện
nay, nhiều người tiêu dùng chắc chắn sẽ thay đổi nhu cầu, quay sang sử dụng sản phẩm thay thế tương đương
khác như ở một số quốc gia nói trên. Như vậy, mục đích của việc áp thuế TTĐB không đạt mà còn khiến ngành
công nghiệp sản xuất nước có ga lao đao, tác động tiêu cực lên nền kinh tế, nhất là trong giai đoạn khó khăn hiện
nay.

Hương Giang

>> Thêm 4.000 tỉ đồng vào thị trường nước giải khát Việt Nam
>> Mối nguy từ nước giải khát có đường
>> Khó thể quản lý giá bán lẻ bia - nước giải khát
>> Thị trường Nước giải khát mùa hè

Tin tức
11
Bình luận
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Tôi Viết
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Thuế tiêu thụ đặc biệt với nước ngọt có ga: Được con tép, mất con tôm?
31/03/2014
(Thời báo Kinh Doanh) - Đề xuất thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) 10% đối với nước ngọt có ga không cồn mà Bộ Tài chính
đưa ra lấy ý kiến sửa đổi đang bị không chỉ các doanh nghiệp (DN) trong ngành đồ uống lên tiếng phản đối, mà các
chuyên gia, tổ chức kinh tế cũng không đồng tình...
Theo tính toán, nếu nước ngọt có ga không cồn bị áp thuế TTĐB thì sẽ thu được 3,15 triệu USD, nhưng sẽ làm ảnh
hưởng khoảng 45 triệu USD/năm (công nghiệp giảm 55 triệu USD, tăng trưởng kinh tế giảm 11,2 triệu USD, GDP giảm 17
triệu USD).
Đây là những số liệu mới được đưa ra từ một nghiên cứu định lượng giả định của Ts. Trần Kim Chung - Phó viện trưởng
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương. Dù là giả định nhưng cũng đủ để khiến giật mình trước sự sụt giảm tốc độ
tăng trưởng của ngành nước ngọt có ga không cồn nói riêng và toàn ngành kinh tế Việt Nam nói chung khi bị áp thuế.
Hệ lụy áp thuế
Theo Ts. Trần Kim Chung, đây mới chỉ là nghiên cứu giả định nhưng mục tiêu tăng thu ngân sách cũng cần phải cân
nhắc, bởi nguyên tắc trong kinh tế học chỉ ra rằng, khi đưa thuế vào một loại hàng hóa nào đấy, giai đoạn ban đầu, nguồn
thu nhà nước sẽ tăng, nhưng đến một tỷ lệ nhất định thì bắt đầu giảm.
Đặc biệt, nền kinh tế Việt Nam đã và đang trải qua những giai đoạn khó khăn, vừa qua, Chính phủ đã và đang có một số
giải pháp hỗ trợ DN bằng cách giảm thuế cho một số ngành nghề để DN có thể trụ được. Vậy khi Chính phủ áp dụng thuế
TTĐB 10% với nước ngọt có ga không cồn thì mức tiêu dùng giảm, các DN sẽ giảm sản xuất…, tỷ lệ thấp nghiệp lại tăng
lên.
Bên cạnh các DN sản xuất nước có ga bị ảnh hưởng, thuế cũng sẽ trực tiếp tác động tiêu cực đến việc làm của các nhà
cung cấp cho DN, như: người trồng mía, công ty bao bì, các nhà cung cấp khác trong chuỗi cung ứng, cũng như các đơn
vị kinh doanh bán lẻ…
Còn về lo ngại nước ngọt có ga không cồn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thì Ts. Mason Cobb - Chủ tịch Ban y tế và sức
khỏe, Phòng Thương mại Mỹ (AmCham) tại Việt Nam, chứng minh: độ PH bình thường (đơn vị đo lường độ axit: PH càng
thấp thì axit càng cao) là 1.8, trong khi đồ uống có ga thông thường trên thị trường có độ PH là 2.2, thấp hơn độ axit của
dạ dày. Do đó, đồ uống có ga không gây tổn thương lâu dài cho đường tiêu hóa, kể cả dạ dày không gây loét. Hơn nữa,
để giảm chứng khó tiêu ợ nóng - triệu chứng của dạ dày và giảm chứng táo bón thì khuyến khích sử dụng nước có ga,
nếu không phải là các thức uống khác.

Mức tiêu thụ nước ngọt có gas bìnhquânđầu người năm 2011 (Đơn vị: lít)
"Trên thế giới đã có nhiều quốc gia từng cân nhắc và bãi bỏ quyết định áp thuế đối với nước ngọt có ga không cồn, như:
Indonesia, Philippines, Đức…, nhưng họ đều không lựa chọn ga CO2 làm tiêu chí phân loại đánh giá thuế. Bởi ga trong
nước ngọt không phải là tác nhân gây hại cho sức khỏe. Vậy nên, đề xuất thuế TTĐB của Việt Nam là một trường hợp cá
biệt", ông Sesto Vecchi - Luật sư điều hành Công ty Russin & Vecchi, nhận định. Đã là cá biệt, liệu có đạt được hiệu ứng
cũng như mục tiêu theo kế hoạch?
Bình đẳng cạnh tranh
Thực tế, trong cơ cấu sản phẩm theo thành phần kinh tế, có đến 88% DN sản xuất nước ngọt có ga không cồn là DN có
vốn đầu tư nước ngoài như Coca-Cola, PepsiCo…, nên có những ý kiến cho rằng Việt Nam đang bảo vệ một ngành công
nghiệp trong nước khi nhắm vào chi phí của các nhà sản xuất nước ngoài (DN nội chủ yếu tập trung ở phân khúc nước
ngọt không ga).
Theo AmCham Việt Nam, thuế sẽ làm xói mòn niềm tin của nhà đầu tư. Mọi người sẽ thấy rằng đây rõ ràng là tạo lợi thế
cho các DN sản xuất trong nước. WTO chắc chắn sẽ không thừa nhận và sẽ có cái nhìn tiêu cực về Việt Nam. Thuế
TTĐB sẽ tương phản với thông điệp mà Việt Nam đang gửi đến toàn thế giới là "Việt Nam đang mở cửa cho các nhà đầu
tư".
Tiếp đó, "Thực tế ảnh hưởng cuối cùng của thuế này lại rơi vào người tiêu dùng dùng phải chịu, bởi nó được chuyển từ
DN sang người tiêu dùng. Hơn nữa, sắc thuế mang tính phân biệt, phần lớn DN FDI phản đối và không đồng thuận, vì đi
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In Chia sẻ Email cho bạn bè

ngược lại nguyên tắc hợp tác", Luật sư Sesto Vecchi nói. Do phải hứng chịu hậu quả cuối cùng của việc áp thuế, nên một
là người tiêu dùng sẽ chuyển thói quen tiêu dùng, có nghĩa là chuyển sang dùng nước ngọt không ga, hoặc thậm chí sẽ
không dùng gì cả.
Bài học của Đan Mạch sau 15 tháng áp dụng thuế chất béo cũng như thuế TTĐB phải hủy bỏ vẫn còn đó, với những hậu
quả, như: tất cả những nhà bán lẻ đều sử dụng thuế chất béo để tăng giá bán sản phẩm cao hơn mức thu thuế, ngành
thực phẩm đã mất đi 1.300 lao động.
Nguyên nhân được ông Christopher J.Snowdon - Giám đốc Viện Nghiên cứu kinh tế London, chỉ ra rằng do tác động của
thuế này khiến người dân tìm mua các thương hiệu rẻ tiền hơn, gia tăng việc mua hàng xuyên biên giới ở các nước láng
giềng (một nửa dân số Đan Mạch đi mua sắm ở Đức). Điều này đã gây thiệt hại cho các DN ở Đan Mạch, làm tăng lạm
phát và chi phí sinh hoạt. Câu hỏi đặt ra là, liệu Việt Nam nếu áp thuế TTĐB có dẫm lên vết xe đổ của Đan Mạch cũng
như một số nước trên thế giới, để rồi lại phải bãi bỏ thuế này không?

Lê Thúy
Hãy là người đầu tiên trong số bạn bè của bạn thích nội dung này.ThíchThích Chia sẻChia sẻ

Plugin xã hội của Facebook

Viết bình luận

Bình luận sử dụng...

Tin liên quan
Vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Gỡ nút thắt thủ tục và tài sản thế chấp (09:22:00 28/03/2014)
Vinaconex trả nợ nghìn tỷ thế nào? (09:20:00 28/03/2014)
Xuất khẩu tôm lại gặp khó (10:42:00 27/03/2014)
Tâm lý kém lạc quan của các DN FDI vẫn tồn tại (10:31:00 26/03/2014)
Ngân hàng "dè sẻn" cổ tức (10:29:00 26/03/2014)
Thuốc lá Thăng Long sử dụng "đất vàng" thế nào? (10:18:00 25/03/2014)
Dự án cụm khí điện 20 tỷ USD của Exxon Mobil: Đàm phán phải có lợi cho Việt Nam (09:20:00 25/03/2014)
Hà Nội cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh: Không tin tưởng, khó gỡ vòng luẩn quẩn (10:19:00 24/03/2014)
"Nóng lạnh" thị trường cá tra (09:21:00 24/03/2014)
Công bố chỉ số PCI 2013: Đà Nẵng trở lại ngôi đầu (10:14:00 21/03/2014)
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Nếu áp 10% thuế tiêu thụ đặc biệt

đối với nước ngọt có gas không cồn

thì mặt hàng này sẽ đồng hành

cùng các sản phẩm, dịch vụ xa xỉ

đang là đối tượng điều chỉnh của

thuế tiêu thụ đặc biệt hiện nay. Ảnh

TL/TBKTSG

Không thể áp đặt bằng ý chí chủ quan!
03/06/2014 10:57:24 SA

Luật gia Vũ Xuân Tiền

(TBKTSG) - Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật nói

chung, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế

tiêu thụ đặc biệt nói riêng, không thể áp đặt theo ý chí chủ

quan hoặc vì lý do

tận thu cho ngân sách, mà rất cần sự khách quan, minh

bạch. Chỉ khi đó, luật mới thực sự đi vào cuộc sống.

Liên quan đến dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), nhiều cuộc “bút chiến” và

“khẩu chiến” đã nổ ra, phần lớn là xoay quanh nội dung bổ sung

“nước ngọt có ga, không cồn” vào đối tượng chịu thuế TTĐB với

thuế suất 10% từ ngày 1-7-2015.

Mới đây nhất, ngày 19-5-2014, tại Vĩnh Phúc, Vụ Pháp luật Văn

phòng  Chính  phủ,  Bộ  Tài  chính,  Bộ  Công  Thương  và  Phòng

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo luật nói

trên và cũng như các cuộc góp ý khác trước đó, lại thêm một cuộc “khẩu chiến” đã diễn ra mà không

mang lại kết quả.

Đối với một loại hàng hóa, dịch vụ nào đó, nếu bị đưa vào diện “tiêu thụ đặc biệt” và chịu thuế TTĐB,

thì giá bán sẽ tăng lên, ảnh hưởng tới khả năng tiêu thụ trên thị trường. Do đó, người sản xuất, nhập

khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ đều ra sức chứng minh rằng hàng hóa, dịch vụ mà họ bán không

thuộc diện “tiêu thụ đặc biệt”.

Ngược lại, cơ quan quản lý nhà nước khi muốn đánh thuế TTĐB một loại hàng hóa, dịch vụ nào đó

thường tìm cách để chứng minh chúng thuộc diện “tiêu thụ đặc biệt”. Thông thường, cuộc tranh cãi

sẽ không có hồi kết, không có trọng tài nhưng phần thắng luôn luôn thuộc về cơ quan quản lý nhà

nước.

Nguyên nhân của mọi nguyên nhân là ở Luật Thuế TTĐB chưa quy định rõ ràng, đầy đủ. Câu hỏi

được đặt ra là: thế nào là “tiêu thụ đặc biệt”? Những tiêu chí nào được sử dụng để phân loại hàng

hóa, dịch vụ này thuộc diện “tiêu thụ đặc biệt” và ngược lại?

Tiếc thay, Luật Thuế TTĐB đã không đề cập đến vấn đề này, mặc dù từ năm 2008, nhiều chuyên gia,

luật gia, luật sư, doanh nghiệp và các nhà quản lý đã đề nghị quy định rõ những vấn đề nêu trên

trong luật. Đây là cái “nút” quan trọng nhất của Luật Thuế TTĐB và chưa được tháo gỡ.

Chính vì vậy, giải thích của cơ quan quản lý nhà nước (là Bộ Tài chính) về việc phải đưa hàng hóa,
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Cơ quan quản lý nhà nước khi

muốn đánh thuế tiêu thụ đặc

biệt một loại  hàng hóa, dịch

vụ  nào  đó  thường  tìm  cách

để  chứng minh chúng thuộc

diện “tiêu thụ đặc biệt”.

dịch vụ nào đó vào diện “tiêu thụ đặc biệt” và chịu thuế TTĐB

thường thiếu thống nhất, thiếu cơ sở khoa học, chủ yếu mang

tính áp đặt.

Chẳng hạn,  với  rượu,  bia,  kinh doanh vũ  trường,  karaoke,

vàng mã thì được cho rằng đó là những mặt hàng có ảnh

hưởng tới sức khỏe và không khuyến khích tiêu dùng. Với ô

tô, du thuyền, máy bay, điều hòa nhiệt độ dưới 90.000 BTU

thì được giải thích đó là những mặt hàng xa xỉ, phục vụ cho

nhu cầu của những người có thu nhập cao, cần phải điều tiết thu nhập. Với xăng, mặc dù là mặt

hàng thiết yếu đối với sản xuất và đời sống thì được giải thích rằng, đó là mặt hàng cần khuyến khích

tiết kiệm trong tiêu dùng...

Nhiều ý kiến không đồng tình với lý giải của cơ quan quản lý nhà nước và đặt ra những câu hỏi không

thể không trả lời. Chẳng hạn, bia hơi - một đồ uống phổ thông hiện nay của người lao động - sao có

thể coi là hàng xa xỉ? Vào năm 1998, máy điều hòa nhiệt độ được đưa vào diện hàng cao cấp là hợp

lý nhưng đến nay đời sống người dân đã được nâng lên khá nhiều tại sao vẫn coi mặt hàng này là

“hàng cao cấp”? Với xăng dầu, nếu cho rằng phải đánh thuế TTĐB để “tiết kiệm tiêu dùng” thì tại sao

không đánh thuế TTĐB đối với điện - một mặt hàng luôn luôn đòi hỏi phải tiết kiệm?

Quan trọng hơn là, nếu những lập luận “nửa vời” như với nước ngọt có ga, không cồn đã nêu ở trên,

sẽ có “một ngày đẹp trời” nào đó, một quan chức của Bộ Tài chính cho rằng, một hàng hóa, dịch vụ

nào đó, chẳng hạn là du lịch quốc tế, là sản phẩm cao cấp, chỉ dành cho những người nhiều tiền, cần

điều tiết thu nhập do đó phải đưa nó vào đối tượng chịu thuế TTĐB và ra sức thuyết phục để Quốc

hội thông qua thì thật là nguy hiểm!

In  Đóng
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Nước có ga tăng giá, tiệc cưới chuyển
hướng rượu bia?
Nước ngọt, thức uống phổ biến trong các dịp lễ lạt, cưới xin, tiệc tùng có thể trở thành
‘của hiếm’ khi mà mặt hàng này tăng giá sau khi bị áp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB).
Đến lúc ấy, rượu bia có thể thừa dịp ‘lên ngôi’. 

Trong Hội nghị góp ý Dự án Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Thuế TTĐB, ông
Đặng Quyết Thắng - Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng lo ngại, khi nước ngọt có ga
không cồn bị đưa vào danh mục chịu thuế TTĐB, người tiêu dùng có thể thay đổi từ thức
uống phổ thông này sang thức uống truyền thống của người Việt trong các dịp vui là rượu
bia.

TS. Đặng Quyết Thắng - Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng
Việt Nam

Ông Thắng nói: Ở những đám cưới, tiệc tùng ở nông thôn người ta đang chuyển sang dùng
nước ngọt thay thế rượu bia. Nếu nước ngọt đắt lên, người ta sẽ chuyển sang uống cái gì?
Khi người ta uống rượu, bia, có hại hơn rất nhiều. 

Tăng giá, 74% người dùng đổi đồ uống

Ông Nguyễn Đặng Hiến, Tổng giám đốc công ty TNHH Tân Quang Minh cho biết, mặt hàng
nước giải khát rất nhạy với giá cả thị trường. “Nhiều doanh nghiệp sau khi tăng giá 4% có thể
giảm tiêu thụ 10-12% và việc mất thị phần tiêu thụ rất khó phục hồi lại”, ông nói. 

Tính toán của CIEM cho thấy, với mặt hàng nước ngọt có ga, mức tiêu thụ co giãn mạnh với
sự thay đổi của giá. Giá chỉ cần tăng 1%, lượng cầu sẽ giảm 2,8%. Nếu áp mức thuế 10%,
lượng cầu sẽ giảm 28%. 
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74% số người được Epinion khảo sát trong tháng 4/2014 đã trả lời rằng: chắc chắn họ sẽ
chuyển sang một thứ đồ uống khác khi nước ngọt có ga tăng giá. 

Chị Quyên (Hưng Yên) cho biết, nếu cứ tăng giá bán mặt hàng nước ngọt có ga không cồn thì
chắc chắn chị sẽ không dám mua để tiêu dùng nữa. Bởi lẽ, thu nhập của nhà nông bao năm
nay vẫn thế nhưng giá tiêu dùng các mặt hàng lại cứ tăng vùn vụt. Mấy năm nay cứ xăng lên
thì giá một mớ rau muống ở chợ cũng tăng. Một nhãn sữa tăng giá thì kéo theo hàng loạt các
nhãn khác cũng đội giá. Bây giờ nếu nước ngọt có ga tăng giá, chắc gì các loại nước khác
không mượn cơ mà tăng giá theo?”, chị nói. 

Ông Hiến cũng chỉ ra: Khi sức tiêu thụ mặt hàng nước ngọt có ga sụt giảm sẽ kéo theo hàng
loạt hệ lụy như: Doanh nghiệp cắt giảm sản xuất, việc làm; công nhân mất việc; nhà nước sẽ
bị giảm bớt nguồn thu thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Còn bà Trần Lê Hồng Vân, Giám đốc chuỗi cung ứng công ty CP TM&DV Cổng Vàng thì
chia sẻ nỗi lo việc áp thuế sẽ ảnh hưởng tới thu nhập, việc làm của toàn bộ chuỗi cung ứng từ
các đại lý đến nhà bán lẻ và các ngành công nghiệp hay thương mại phụ trợ. 

Đồ uống nào sẽ lên ngôi? 

Bà Vân cho rằng, khi giá nước ngọt có ga không cồn tăng, nhiều người tiêu dùng sẽ chuyển
sang mua các sản phẩm nhập lậu để tránh chi phí, nguy cơ thất thu thuế cao hơn. 

Một chuyên gia kinh tế phân tích, về nguyên tắc, khi một mặt hàng tiêu dùng đại trà có biến
động về giá cả, ở đây nước ngọt có gas không cồn tăng giá 10%, thì phần đông người tiêu
dùng sẽ chọn giải pháp dịch chuyển sang các mặt hàng thay thế không chịu thuế để cân bằng
chi tiêu. Điều đáng lưu ý khi đa số các sản phẩm thay thế đều có hàm lượng đường (năng
lượng) tương đương hoặc thậm chí cao hơn nước giải khát có gas. 

Trong khi đó, ông Đặng Quyết Thắng còn chỉ ra một nguy cơ có hại hơn khi người dùng dịch
chuyển sử dụng các loại đồ uống truyền thống được yêu thích trong các tiệc tùng, lễ lạt như
rượu, bia. 

Chị Oanh (Đông Hưng, Thái Bình), chủ đại lý bán lẻ cho biết, mới đầu mùa nóng, doanh số
bia của cửa hàng đã gấp hơn chục lần doanh số nước ngọt. Mặt hàng này thường tiêu thụ bởi
phụ nữ, trẻ em vốn uống ít hơn đàn ông nên nếu nước ngọt tăng giá, ít lãi vì nhà sản xuất cắt
giảm hoa hồng, chị sẽ dồn vốn cho mặt hàng hút khách là bia rượu và các loại đồ uống khác. 

Quốc hội nên cân nhắc kĩ 

Theo kế hoạch Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TTĐB dự kiến sẽ
trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2014) để thông qua. 

Góp ý cho Dự án, luật gia Vũ Xuân Tiền cho rằng, cần bổ sung thêm quy định về tiêu chí xác
định hàng hóa, dịch vụ thuộc diện “tiêu thụ đặc biệt” vì theo ông, “việc xác định danh mục
hàng hóa chịu và không chịu thuế TTĐB còn mang tính áp đặt, thiếu sức thuyết phục”. 

Đại diện cho ý kiến của người tiêu dùng, ông Thắng đề xuất Ban soạn thảo nên xem xét lại

http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/177425/nuoc-co-ga-tang-gia--...

2 of 3 6/4/14 9:49 AM



những căn cứ về việc nước ngọt có ga gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng và cân nhắc kĩ có
nên áp dụng thuế TTĐB cho mặt hàng này vào thời điểm hiện tại hay không. 

Khá nhiều phản hồi của người tiêu dùng trên các báo tán đồng quan điểm tăng thuế TTĐB
với rượu, bia và nhưng cho rằng đánh thuế TTĐB lên nước ngọt có ga không là chuyện “nực
cười” hoặc yêu cầu đã có thuế TTĐB thì nước ngọt loại nào cũng phải chịu cho công bằng.
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Thuế TTĐB cho nước ngọt: Một trường
hợp cá biệt?
Chuyên gia kinh tế gọi Dự thảo đánh thuế tiêu thụ đặc biệt lên nước ngọt có ga không
cồn của Việt Namlà một chuyện lạ.Cùng đó, tác dụng lợi ích tổng thể cho nền kinh tế
cũng bị giới chuyên gia đặt nhiều dấu hỏi.

Nghi ngại phân biệt đối xử

Chia sẻ tại Diễn đàn “Triển vọng ngành thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam”, do Phòng
Thương mại Mỹ (Amcham) và Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức
hôm 28/3, chủ đề chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt dự kiến áp cho nước ngọt có gas mới đây
của Bộ Tài chính được thảo luận sôi nổi.

Ban Thực phẩm và đồ uống của Amcham cho biết, yếu tố “có gas” lại là đối tượng chính để
đánh thuế của Bộ Tài chính. Trong khi hầu hết các quốc gia hiện nay, nếu có đánh thuế lên đồ
uống, thực phẩm thì chủ yếu dựa vào hàm lượng đường, hay chất béo… là các chất được cho
là có nhiều tác hại tới sức khỏe nếu dùng nhiều.

Với dự kiến của Bộ Tài chính, những loại nước ngọt không có gas- nhưng có thể không tốt
cho sức khỏe vì chứa nhiều đường sẽ không bị đánh thuế. Còn những loại nước ngọt có gas,
bao gồm cả thức uống cho người ăn kiêng – loại đồ uống được khuyến khích dùng- cũng sẽ
bị đánh thuế.

Ông Herb Cochran, Giám đốc điều hành của Amcham chia sẻ: “Chúng tôi không thấy bất cứ
nơi đâu có sắc thuế nào tương tự và ông nhấn mạnh. Nếu áp dụng thì Việt Nam sẽ là quốc gia
đầu tiên đánh thuế như vậy”.
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Cũng đồng tình với nhận định trên, ông Sesto Vecchi, Luật sư điều hành công ty Russin &
Vecchi băn khoăn, liệu có phải hàm lượng gas là nguyên nhân khiến loại đồ uống này chịu
thêm một loại thuế mới dù trên thực tế, CO2, dựa trên các nghiên cứu khoa học, không có hại
đến sức khỏe, thậm chí còn có lợi cho sức khoẻ. Vị chuyên gia này đề nghị, cần phải có
nghiên cứu thêm về lý do đánh thuế như vậy.

“Các công ty của Hoa Kỳ chuyên về các sản phẩm “soda”, tức đồ uống có ga (CO2). Các loại
nước ngọt được sáng chế tại Hoa Kỳ và hầu như mọi loại nước ngọt nổi tiếng trên thế giới
(kể cả thương hiệu soda nước ngoài) đều được pha chế dựa trên công thức truyền thống của
Hoa Kỳ.

Các công ty Việt Nam chủ yếu sản xuất nước hoa quả, cà phê và trà. Do đã nói ở trên về sự
liên quan của CO2 với sức khỏe nên nếu áp thuế TTĐB lên nước ngọt có ga chỉ tạo điều kiện
cho các công ty nội địa chuyên sản xuất nước không có ga (nước quả, trà, cà phê) những lợi
thế hơn hẳn các công ty sản xuất nước có ga có vốn đầu tư nước ngoài” luật sư Sesto chia sẻ.

Đại diện Amcham cho biết, hầu hết sản phẩm nước ngọt có gas lại là do các công ty nước
ngoài sản xuất, chiếm tới 88% và chủ yếu là các công ty Mỹ. Nước ngọt không gas chủ yếu
do công ty trong nước sản xuất. Khi đánh thuế, nước ngọt có gas sẽ có giá cao hơn, người
tiêu dùng sẽ chuyển dần sang sử dụng đồ uống nước ngọt không gas.

Nói cách khác, chính sách thuế mới này có vẻ như đang hàm ý chỉ “nhắm” vào các doanh
nghiệp FDI, qua đó, Nhà nước âm thầm bảo hộ hay bảo vệ cho doanh nghiệp trong nước. Nếu
vậy, đây sẽ là một chính sách phân biệt đối xử nặng nề. Một sắc thuế như vậy sẽ gửi tín hiệu
tiêu cực đến nhà đầu tư và làm xói mòn niềm tin của nhà đầu tư, Amcham lo ngại.

Tác dụng ngược

Trong khi giới chuyên gia quốc tế còn băn khoăn về “động cơ” đánh thuế thì TS. Trần Kim
Chung, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã đưa ra một dự báo
đáng lo ngại khác.

TS Chung cho hay, ngành đồ uống hiện nay đóng góp tới 15% trong GDP, xấp xỉ với ngành
nông nghiệp đóng góp 19% GDP. Khi đánh thuế tiêu thụ đặc biệt 10% thì lượng cầu đồ uống
có thể giảm 28%.

Theo TS Chung tính toán, khi đưa thuế vào giá bán lẻ, lợi nhuận mất đi 1 năm của ngành đồ
uống Việt Nam sẽ vào khoảng 1.000 tỷ đồng. Nếu đưa thuế vào giá xuất xưởng, lợi nhuận
mất đi sẽ vào khoảng 851 tỷ đồng.

Trong khi đó, nguồn thu chỉ được dự kiến tăng thêm cho hai trường hợp trên lần lượt chỉ là
145 tỷ hoặc 234 tỷ đồng.

“Lúc đầu nguồn thu thuế có thể tăng lên, nhưng sau sẽ giảm xuống, giống như trường hợp
của Indonesia. Tuy nhiên những nghiên cứu này mới dừng lại ở tác động rất trực tiếp. Còn
các yếu tố bị ảnh hưởng khác như lao động, việc làm, các nhà cung cấp mía đường, nguyên
liệu, … thì chưa tính hết được”, TS Chung cho biết.
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Ông Sesto cũng cho rằng, khi áp dụng sắc thuế mới, một chuỗi cung ứng sản xuất sản phẩm
như nông dân trồng mía, doanh nghiệp đường, bao bì, nhãn mác, hệ thống phân phối, bán
lẻ… sẽ bị ảnh hưởng. Và điều này sẽ tác động tiêu cực tới cả người lao động và người tiêu
dùng.

TS. Phan Hữu Thắng, Giám đốc tư vấn cấp cao Công ty Tư vấn Kinh doanh Hội nhậptoàn
cầu bình luận, để xem xét áp thuế tiêu thụ đặc biệt hay không thì phải cân nhắc 3 vấn đề, liệu
nước ngọt có gas có phải sản phẩm xa xỉ hay không, có tổn hại sức khỏe hay không và có tăng
thu ngân sách hay không.

Theo đó, cơ quan soạn thảo chính sách cần có tính toán khoa học trên cơ sở tổng hợp so sánh
như tăng thu ngân sách được bao nhiêu % nhưng có thể làm giảm tiêu thụ ngành hàng này như
thế nào. Khi đánh thuế, phải tính đến cả lợi ích kinh tế chung.

Phạm Huyền
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Áp thuế Tiêu thụ đặc biệt:

Thận trọng ‘kết tội’ nước có gas
Phân tích rà soát trên 489 bài nghiên cứu về nước giải khát có ga không đường, không
cồn của Viện chiến lược và Chính sách Y tế cho thấy, chưa nên vội vàng kết luận CO2
và một số chất phụ gia trong nước uống có ga gây tác động tiêu cực tới sức khỏe người
dùng.

Đây là một trong những ý kiến đóng góp mới nhất được trình bày trong Hội thảo góp ý Dự án
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) vừa diễn ra tại
Vĩnh Phúc dưới sự chủ trì của Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công
thương và Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Bà Phạm Thúy Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Văn phòng Chính
phủ

Chưa đủ căn cứ ‘kết tội’ CO2

TS. Nguyễn Thị Thu Nam, đại diện chuyên gia y tế đến từ Viện Chiến lược và Chính sách Y
tế, Bộ Y tế cho biết: Nhóm nghiên cứu của Viện đã tìm câu trả lời cho câu hỏi “Liệu sử dụng
nước uống có ga có gây ra tác động gì tới sức khỏe con người hay không?” trong 489 bài
nghiên cứu có liên quan về nước uống có ga.
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TS Nguyễn Thị Thu Nam, Viện chiến lược và chính sách, Bộ Y tế
trình bày tham luận tại hội thảo

Từ các bài nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu đã tổng hợp tác động của ga trong nước ngọt lên
03 nhóm tình trạng sức khỏe chính: (1) Men răng và xương, (2) Hệ tiêu hóa, (3) Hệ tiết niệu.

Với men răng và xương, ga không có tác động đáng kể lên men răng và hoàn toàn không có
tác động gì đến xương. Với hệ tiêu hóa và hệ tiết niệu, nghiên cứu không tìm thấy bằng
chứng cho thấy ga trong nước giải khát có mối liên hệ tới hai nhóm tình trạng sức khỏe này.
Trong khi đó, nghiên cứu cho rằng chưa thể kết luận về tác động của các chất phụ gia tuy một
số nước giải khát có axit phosphoric, cafein có thể ẩn chứa tác động nhất định.

Kết luận của nhóm nghiên cứu cho rằng, chưa thể vội vàng kết luận CO2 và một số chất phụ
gia trong nước uống có ga gây tác động tiêu cực tới sức khỏe con người; để có thể đưa ra kết
luận chính xác, cần có những nghiên cứu tách bạch về các thành phần trong nước giải khát, có
thời gian quan sát và đánh giá lâu dài.

Theo luật sư Sesto Vecchi, Giám đốc điều hành công ty Tư vấn Russin & Vecchi, đại diện
Amcham, các quốc gia trên thế giới không lựa chọn gas (CO2) làm tiêu chí phân loại để đánh
thuế. Nếu dự thảo được thông qua, Việt Nam sẽ là nước đầu tiên trên thế giới đánh thuế nước
ngọt theo tiêu chí gas. Ông cũng bày tỏ quan ngại, nếu áp dụng sắc thuế này, Việt Nam sẽ gặp
nguy cơ bị cáo buộc phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng phòng Pháp chế VCCI cũng cho rằng, việc áp dụng thuế TTĐB
với nước ngọt có ga chỉ hợp lý khi “có phân tích cụ thể và có căn cứ đầy đủ hơn về tác hại
của các chất có riêng trong đồ uống có ga (như CO2, Natri...) cũng như tác dụng cộng gộp
của chúng khi đưa vào cùng một sản phẩm hoặc khi được sử dụng với tần suất cao hơn
nhiều...”

Áp thuế TTĐB nước ngọt có gas: “lãi giả, lỗ thật”

Ban soạn thảo luật cho rằng, khi áp thuế tiêu thụ đặc biệt lên nước ngọt, một mặt vừa giúp
định hướng lại tiêu dùng cho người dân, mặt khác góp phần tăng ngân sách nhà nước. Tuy
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nhiên, các chuyên gia kinh tế lại không đồng thuận với quan điểm này.

TS. Nguyễn Đình Chúc từ Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã chỉ ra nhu
cầu phải hoàn chỉnh bài toán kinh tế của việc đánh thuế TTĐB đối với nước ngọt có ga. Theo
tính toán của CIEM, nếu áp thuế, nước ngọt có ga sẽ tăng giá khoảng 10%, lượng cầu sẽ giảm
xuống 28%. Mức thu thuế của Chính phủ đạt 8,46 triệu USD trong khi đó, ngành công nghiệp
nước giải khát thiệt hại 40,5 triệu USD và toàn bộ nền kinh tế giảm 12,1 triệu USD.

Bà Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc chuỗi cung ứng công ty CP TM&DV Cổng Vàng thì cho
rằng, “thuế này không giải quyết được triệt để căn nguyên dẫn đến tình trạng béo phì và một
số bệnh khác vốn nằm ở chế độ ăn uống, sinh hoạt và tập luyện” trong khi đó lại “gây ảnh
hưởng lớn hơn đến người tiêu dùng thu nhập thấp so với người tiêu dùng thu nhập cao”.

“Các biện pháp mang tính trừng phạt và ngăn chặn (như đánh thuế) sẽ không có hiệu quả
trong việc định hướng tiêu dùng thực phẩm bằng các biện pháp khuyến khích (như ưu đãi cho
sản phẩm). Ngoài ra, còn có nguy cơ thất thu thuế do người dùng sẽ chuyển sang mua các sản
phẩm nhập lậu để tránh chi phí”, bà Vân chia sẻ.

Hội thảo cũng ghi nhận tham luận của đại diện Hiệp hội Mía - Đường Việt Nam, đại diện
doanh nghiệp sản xuất, vận tải, bao bì và tiêu thụ thuộc ngành công nghiệp nước giải khát có
ga. Theo đó, các ý kiến đều thể hiện mong muốn việc cân nhắc kỹ lưỡng áp thuế tiêu thụ đặc
biệt với mặt hàng này do các tác động trực tiếp và dây chuyền từ thuế đối với việc sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp cũng như đời sống xã hội của người lao động.
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 In bài viết này

VnEconomy > Thị trường

Nước ngọt có gas có thực gây hại?
● MỸ HÒA
11:11 (GMT+7) - Thứ Sáu, 18/4/2014

Bộ Tài chính cho rằng, do những tác động bất lợi cho sức khoẻ, tới đây nước ngọt có gas không
cồn cần được xếp cùng với các mặt hàng xa xa xỉ như ôtô, golf, massage, rượu bia, du thuyền… và
phải chịu 10% thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong và ngoài nước, để có thể đánh thuế đối với sản phẩm này, Bộ Tài
chính phải làm rõ được bản chất của vấn đề cũng như đưa ra được các bằng chứng khoa học cho thấy tác
hại của sản phẩm này đối với sức khoẻ con người.

Thế nhưng, nhiều tài liệu, bằng chứng của các cơ quan có thẩm quyền lẫn các chuyên gia trong nước và
quốc tế đưa ra gần đây lại cho thấy, việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm nước ngọt có gas là
chưa đủ cơ sở.

Phát biểu tại cuộc hội thảo góp ý về sửa đổi thuế tiêu thụ đặc biệt mới đây tại Tp.HCM, bác sĩ Mason
Cobb, Chủ tịch Hội đồng Y tế và Sức khoẻ của Phòng Thương mại Mỹ (Amcham), cho rằng, việc những
nhà ủng hộ luật thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nước ngọt có gas không cồn, với lý lẽ rằng CO2 có hại cho
sức khoẻ. Tuy nhiên, sau khi tham khảo các ý kiến khoa học đã được công bố rộng rãi, tổ chức này đã đi
đến kết luận CO2 không những không gây hại cho sức khoẻ, mà còn có lợi cho cơ thể con người thông
qua đường uống với một liều lượng vừa phải.

Thậm chí, trong y học, khi tiến hành phẫu thuật nội soi nhi khoa, người ta phải bơm vào trong cơ thể bệnh
nhân khoảng vài lít CO2 để tăng hiệu quả của quá trình chữa trị.

Do vậy, nước ngọt có gas và không có gas nói chung đều có ảnh hưởng như nhau đối với sức khoẻ con
người nếu chúng không được dùng một cách hợp lý.

Trong khi đó, nếu cho rằng, nước ngọt có gas có thành phần đường có thể gây béo phì thì lại càng không
thuyết phục, bởi tất cả các loại nước ngọt đều có hàm lượng đường tương đương nhau. Trong khi đó, gạo
trắng cũng là thức ăn được xác định là có hàm lượng đường khá cao, khuyến cáo không dùng nhiều đối
với người bị tiểu đường.

Nếu vậy, không lẽ cơ quan thuế cũng sẽ áp thuế tiêu thu đặc biệt với mặt hàng này vì có thể gây tiểu
đường và béo phì?

“Hiện nay bệnh gút đang khá phổ biến, nguyên nhân chính được xác định là do bia, rượu, thức ăn giàu
đạm như thịt cá, hải sản… Vậy, nếu thế chúng ta cũng sẽ áp thuế tiêu thụ đặc biệt với thịt cá, hải sản?”,
TS. Mason Cobb đặt câu hỏi.

Cũng tại hội thảo trên, đại diện lãnh đạo Vụ Công nghiệp nhẹ (Bộ Công Thương) cho rằng cách viện dẫn
đánh thuế chưa thuyết phục. Do đó yêu cầu Bộ Tài chính phải làm rõ được khái niệm, phạm vi và đối
tượng áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm nước ngọt có gas không cồn, có phù hợp với thông
lệ quốc tế hay không.

Trong công văn gửi Bộ Tài chính ngày 31/3 vừa qua, Hiệp hội Mía đường Việt Nam cho biết, so với các
nước trên thế giới, mức tiêu thụ đường của người Việt Nam hiện ở mức thấp, chỉ khoảng 15
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kg/người/năm, trong khi mức bình quân thế giới là 23 kg/người, một số quốc gia cao lên tới 40 - 50
kg/người.

Như vậy, với hàm lượng đường từ 8 -12% trong các sản phẩm nước ngọt có gas không cồn hiện nay,
trong khi mức tiêu thụ nước ngọt của cả nước khoảng 925 triệu lít/năm, ứng với lượng đường tiêu thụ từ
74.000 - 110.000 tấn/năm, chiếm tỷ lệ 5,48 - 8,15% sản lượng đường tiêu thụ cả nước, thì lượng đường
đã tiêu thụ cho đồ uống này không lớn lắm.

Với thực tế trên, Hiệp hội Mía đường cũng kiến nghị, chưa đưa mặt hàng nước ngọt có gas vào diện chịu
thuế tiêu thụ đặc biệt trong thời gian tới.

Ngay trong công văn gửi Bộ Tài chính góp ý cho việc sửa luật thuế này mới đây, cả Bộ Kế hoạch và Đầu
tư lẫn Bộ Tư pháp đều bày tỏ không đồng tình với luận cứ đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với nước ngọt có
gas không cồn của Bộ Tài chính.

Cả hai cơ quan này đề nghị phải làm rõ được lập luận, cơ sở khi đề xuất đánh thuế 10% đối với sản phẩm
này.

Còn về mặt xã hội, nhiều chuyên gia, đại diện các bộ ngành cho rằng, không có lý do gì khi một sản phẩm
đang được đại đa số người dân có thu nhập trung bình sử dụng, lại xếp cùng nhóm với các hàng hoá xa
xỉ.

10% thuế đó ai cũng hiểu rằng sẽ được đẩy sang cho người tiêu dùng gánh chịu, bởi lợi nhuận doanh
nghiệp vẫn phải giữ, trong khi để thay đổi một thói quen tiêu dùng, thì lại là chuyện không hề đơn giản.
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 In trang (Ctr + P)
Thứ sáu, 14/3/2014 | 09:00 GMT+7

VBA: Đánh thuế nước ngọt nên chọn thời
điểm phù hợp
Đại diện Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát (VBA) cho biết nhiều đơn vị trong nước đang mất
dần thị phần vào tay hàng ngoại, nay sẽ càng khó khăn hơn nếu phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Ông Lê Bá Cơ, Phó chủ tịch Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam cho rằng cơ quan
quản lý nên cân nhắc về thời điểm và mức tăng thuế các mặt hàng bia, rượu, nước giải khát vì
sức chịu đựng của doanh nghiệp có hạn. 

- Tại dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Bộ Tài chính đề xuất đánh thuế 10% đối với nước ngọt
có ga không cồn, mặt hàng bia bị áp thuế 65% thay vì 50% như trước đây. Ông nghĩ gì về đề xuất
này?

- Tôi nghĩ, các bộ, ban ngành đã nghiên cứu kỹ mới đưa ra đề xuất này. Tuy nhiên, cơ quan quản
lý nên cân nhắc về thời điểm và mức tăng thuế. Trong giai đoạn kinh tế còn khó khăn, đang trong
vùng đáy của khủng hoảng, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa giảm, yếu tố này càng phải được chú
trọng. 

Lĩnh vực nước giải khát có ga ở Việt Nam đang dần dần mất thị trường, thậm chí còn có nguy cơ
bị phá sản do không cạnh tranh được. Một số đơn vị trong Hiệp hội trước kia sản xuất nước ngọt
có ga, nhưng thị phần đang giảm xuống. Việc tiếp tục đánh thuế tiêu thụ đặc biệt vào mặt hàng
này, khiến các nhà sản xuất trong nước khó cạnh tranh với doanh nghiêp ngoại.
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Phó chủ tịch VBA cho rằng việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt vào nước ngọt có ga khiến các nhà
sản xuất trong nước khó cạnh tranh với doanh nghiệp ngoại. Ảnh : VBA

- Theo cơ quan soạn thảo, lý do đánh thuế tiêu thụ đặc biệt lên mặt hàng nước ngọt là sản phẩm
có thể gây ra một số bệnh như tiểu đường, béo phì, dạ dày, gút hoặc thậm chí ung thư. Ông nghĩ
sao về lý do này?

- Cơ quan quản lý cũng cơ sở khi đưa ra đề xuất trên. Đánh thuế tiêu thụ đặc biệt là chính sách là
chống lạm dụng các sản phẩm không tốt cho sức khỏe. Nếu chính sách này được thực thi, có thể
các doanh nghiệp sẽ phải cải tiến, thay đổi hướng sản xuất để đưa sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị
trường và bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng thì mới phát triển được. 

Tuy nhiên, tôi cho rằng không nên chống lạm dụng một sản phẩm bằng cách kìm hãm sự phát
triển của một ngành nào đó. Cần tuyên truyền hạn chế các sản phẩm không tốt cho sức khỏe.

- Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với một số mặt hàng, đồng thời áp thuế với
nước ngọt có ga trong bối cảnh nguồn thu Ngân sách gặp nhiều khó khăn. Doanh nghiệp chia sẻ
khó khăn này thế nào? 

- Tôi cho rằng, đánh thuế cao không đồng nghĩa với việc sẽ làm giàu thêm cho ngân sách. Tăng
thuế có thể khiến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp giảm, thuế thu nhập doanh nghiệp thấp
đi. Khi tăng giá, có thể sức mua, lượng tiêu thụ kém đi, và thuế sẽ giảm. 

Tôi biết, các đề xuất này đều đã có sự tính toán. Tới đây, Việt Nam tham gia hiệp định TPP,
nguồn thu từ thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng sẽ giảm nên cơ quan quản lý tính tăng thuế tiêu thụ
đặc biệt để bù thu. Tuy nhiên, tôi cho rằng, chính sách thuế về dài hạn phải làm thế nào để nuôi
nguồn thu, lâu dài chứ nếu bóp chết nguồn thu thì chỉ tăng cục bộ được 1-2 năm, doanh nghiệp
không làm ăn được, nguồn thu chắc chắn giảm.
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Hơn nữa, trong quá trình hoàn thiện chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt cũng cần ưu tiên các mục
tiêu như khuyến khích thu hút đầu tư, nuôi dưỡng nguồn thu...  

- Vậy theo ông, chính sách thuế đối với mặt hàng này như thế nào là hợp lý? 

- Tôi cho rằng, đối với tất cả các mặt hàng nói chung, và bia, rượu, nước giải khát nói riêng, cơ
quan quản lý nên đưa ra lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt để doanh nghiệp có sự chuẩn bị và
chọn thời điểm đánh thuế hợp lý hơn. Ví dụ như bia, có thể trước mắt tăng thêm 2%, 5% rồi
nhích dần thay vì tăng một lúc 15%. 

Để dung hòa, đảm bảo quyền lợi của Nhà nước, người tiêu dùng, doanh nghiệp thì nên cân nhắc
mức thuế vừa phải và có lộ trình, không đột ngột quá vì sức chịu đựng của doanh nghiệp có hạn.
 Cần có lộ trình và mức tăng hợp lý để phù hợp với quá trình hội nhập giúp doanh nghiệp kịp thời
điều chỉnh, đầu tư nâng cao năng suất và chất lượng nhằm cạnh tranh với hàng ngoại nhập đồng
thời đẩy lùi tình trạng nhập lậu qua biên giới.

- Nếu chính sách này được thực thi, tình hình tiêu thụ mặt hàng này sẽ diễn biến theo chiều
hướng nào, thưa ông?

- Theo tính toán đối với một lít nước ngọt đánh thuế 10% thì đến tay người tiêu dùng thì giá
thành sẽ đội lên khoảng 12-13%. Về lý thuyết, Bộ chủ trương tăng thuế nhằm hạn chế người dân
sử dụng sản phẩm này. Tuy nhiên, trên thực tế, tôi nghĩ khó giảm được nhu cầu của người tiêu
dùng. Nước giải khát nói chung không phải là mặt hàng thiết yếu nhưng cũng là sản phẩm được
tiêu thụ thường xuyên. Có chăng, chính sách thuế và giá thành tăng sẽ khiến người tiêu dùng
chuyển từ sản phẩm này sang mặt hàng khác. 

Ngọc Tuyên

 

VBA: Đánh thuế nước ngọt nên chọn thời điểm phù hợp http://kinhdoanh.vnexpress.net/print/doanh-nghiep/vba-danh-...
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Nước ngọt có ga không cồn: Lợi hay hại với
sức khỏe?
VOV.VN -Để dự phòng bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì… phải có một chế độ ăn lành mạnh.

Trước một số ý kiến cho rằng, nước ngọt có ga không cồn gây quá nhiều tác hại cho sức khỏe
con người, PGS.TS Nguyễn Thị Lâm -Viện phó Viện dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam cho rằng cần
có cái nhìn toàn diện, công bằng với loại đồ uống này.

Nước ngọt có ga được nhiều người tiêu dùng yêu thích

Mới đây, Dự thảo luật sửa đổi Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt được Bộ Tài chính đăng tải lấy ý kiến
góp ý của dư luận. Trong bản dự thảo này, nước ngọt có ga không cồn xuất hiện trong danh mục
chịu 10% thuế TTĐB. Bộ Tài chính dẫn chứng mặt hàng nước ngọt có ga không cồn theo một số
bằng chứng nghiên cứu cảnh báo có tác hại lớn đến sức khỏe người dùng như bệnh béo phì, tiểu
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đường, bệnh về tim mạch, mỡ máu, bệnh gút và tăng nguy cơ bị ung thư. Các viện dẫn này đã
khiến nhiều “tín đồ” của loại đồ uống này lo lắng!

Béo phì là do uống nước ngọt?

Theo PGS. TS Nguyễn Thị Lâm, một trong những nguyên nhân thừa cân béo phì là do ăn quá
khẩu phần ăn, dư thừa năng lượng trong khẩu phần. Với những người này, việc ăn thêm cái bánh
ngọt hay chai nước ngọt là không nên. Còn những đối tượng tình trạng dinh dưỡng bình thường,
không có bệnh béo phì hay các cháu hơi gầy thì việc uống nước ngọt có ga cũng không ảnh
hưởng nhiều. Nhiều nghiên cứu còn chỉ ra rằng ga 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 Tạp chí Dinh dưỡng Anh (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. 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." 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 độc lập khác của Đại học Iowa, Hoa
Kỳ 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.

Một kết luận khác trong tờ trình cũng cho rằng các phụ gia như chất tạo màu, hương vị, chất bảo
quản có thể gây ra các căn bệnh như mỡ máu, tiểu đường, bệnh gút và tăng nguy cơ ung thư là
một ý kiến cần được xem xét và nghiên cứu thấu đáo hơn khi ngành Y tế đã có những qui định
về an toàn vệ sinh thực phẩm rất chặt chẽ đối với việc sử dụng các phụ gia này, vốn không chỉ
được sử dụng trong nước ngọt có ga, mà trong nhiều loại thực phẩm và đồ uống phổ biến khác
tại Việt Nam.

Tuy nhiên, trong một thông báo được đăng tải gần đây, Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm đã khẳng
định chất tạo màu caramel (4-methylimidazole) trong các sản phẩm đồ uống là an toàn và hoàn
toàn phù hợp với qui định an toàn thực phẩm của Việt Nam.

Về vấn đề này, TS Nguyễn Thị Lâm cũng cho rằng: “Tiêu chuẩn của các sản phẩm nước ngọt có
ga không cồn được cấp phép thì đảm bảo. Còn những nơi sản xuất nhỏ lẻ, không qua cấp phép
của các cơ quan y tế thì chúng tôi không tin chắc có đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm hay
không”.

Theo quan điểm của TS Nguyễn Thị Lâm: “Để dự phòng bệnh tật nói chung, từ tim mạch, tiểu
đường đến béo phì… phải có một chế độ ăn lành mạnh”.

Sự thật ít biết về nước ngọt có ga

Theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Khoa học Dinh dưỡng Hoa Kỳ (Journal of Food
Science) cho thấy, nước giải khát có ga không gây thiệt hại cho đường tiêu hóa. Các nghiên cứu
khác gần đây thậm chí còn khẳng định nước có ga thực sự có lợi cho sức khỏe tiêu hóa và tim
mạch.

Ngoài ra, nghiên cứu của Hiệp hội Khoa học Dinh dưỡng Hoa Kỳ (American Society of Nutrition
Sciences) đã chỉ ra rằng nước khoáng có ga có nồng độ natri (sodium) cao giúp cho việc giảm
cholesterol và nguy cơ bị mắc các bệnh về tim mạch đối với phụ nữ.
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Nước có ga đã được biết đến trong nhiều thế kỷ như là một loại đồ uống giúp điều trị các bệnh
tiêu hóa, và một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Tạp chí Tiêu hoá và Gan của Châu Âu
(European Journal of Gastroenterology and Hepatology) xác nhận rằng nước có ga làm giảm
chứng khó tiêu và triệu chứng táo bón.

Trong những năm gần đây, nghiên cứu đoạt giải Nobel của Tiến sĩ Barry Marshall đã chứng minh
rằng vi khuẩn Helicobacter pylori (H. pylori), chứ không phải thực phẩm có tính axit và cay là
nguyên nhân gây ra viêm loét hệ thống tiêu hóa. 

Mục tiêu bảo vệ sức khoẻ cộng đồng khó đạt

Hiện đồ uống ga không cồn được sử dụng rất phổ biến ở nhiều nước trên thế giới và là sản
phẩm được nhiều người tiêu dùng ở các lứa tuổi yêu thích. Để loại đồ uống này thực sự an toàn
cho sức khỏe của mọi người, TS Nguyễn Thị Lâm đưa ra kinh nghiệm của các nước là khống chế
độ đường.

 “Một trong những giải pháp chăm sóc sức khỏe và kiểm soát là anh phải đưa ra giới hạn đường
không được quá bao nhiêu % như vậy thì sẽ tốt hơn cho sức khỏe.” theo TS. Nguyễn Thị Lâm.

Khi đề xuất đưa nước ngọt có ga không cồn vào danh mục chịu 10% thuế TTĐB, lập luận bảo vệ
sức khỏe cộng đồng sẽ bị lung lay đáng kể bởi hàm lượng đường trong các loại nước ngọt không
có ga trên thực tế không hề thua kém nước ngọt có ga, thậm chí còn cao hơn.

Trong thực tế, nguy cơ gây béo phì do thói quen tiêu thụ các loại thực phẩm có hàm lượng calo
cao và lối sống thiếu lành mạnh phải là cơ sở cho mục tiêu bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng của
các nhà làm luật./.

PV/VOV online

Báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam - VOV.vn
Tổng Biên tập: Phạm Mạnh Hùng
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Thúy Hoa, Nguyễn Tuyết Yến

Địa chỉ: 45 Bà Triệu - Hà Nội
Email: toasoan@vovnews.vn
Điện thoại: 84-4-39344231
Fax: 84-4-39344230
Giấy phép hoạt động 1444/GP-BTTTT cấp ngày 05/9/2011

Powered by ePi Technologies

ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM - VOV.VN - Bản in | Nước ngọ... http://vov.vn/Utilities/PrintView.aspx?ID=315787

3 of 3 6/4/14 9:54 AM



Hệ Thời sự chính trị tổng hợp
Hệ Phát thanh đối ngoại
Kênh truyền hình VOV
Hệ Văn hóa đời sống khoa giáo
Hệ Âm nhạc thông tin giải trí
Hệ Phát thanh dân tộc
Kênh Phát thanh giao thông Hà Nội
Kênh Phát thanh giao thông TP Hồ Chí Minh

Cập nhật : Thứ hai 21/04/2014 11:09
In bài này

Thuế với nước ngọt có ga sẽ ảnh hưởng
ngành sản xuất khác
VOV.VN -Hiệp hội Mía đường Việt Nam đề nghị không nên áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt trong
giai đoạn hiện nay với nước ngọt có ga không cồn.

Căn cứ tờ trình Chính phủ của Bộ Tài Chính về việc Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
luật thuế tiêu thụ đặc biệt, trong đó có mặt hàng nước ngọt có ga, không cồn (mục 12 của danh
mục được đề nghị điều chỉnh bổ sung mức thuế 10%), nhiều cá nhân, tổ chức đã cho ý kiến về
nội dung này.

Thiếu cơ sở luận chứng

Theo đó, Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam (HHMĐVN) đã ký văn bản kiến nghị tới Bộ Tài
chính về việc không nên áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt trong giai đoạn hiện nay đối với sản phẩm
nước ngọt có ga.

ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM - VOV.VN - Bản in | Thuế với... http://vov.vn/Utilities/PrintView.aspx?ID=322238

1 of 4 6/4/14 9:53 AM



Lý do được HHMĐVN đưa ra là mức tiêu thụ đường/đầu người của nước ta hiện nay vẫn ở mức
thấp, chỉ khoảng 15 kg/người/năm. Trong khi mức tiêu thụ cao trên thế giới lên tới 40 -
50kg/người/năm và bình quân thế giới là 23,70 kg/người/năm. Với dân số hơn 92 triệu người mà
trong đó phần lớn là người nghèo, người có thu nhập thấp thì việc tiêu thụ đường của bộ phận
này thấp hơn con số bình quân 15 kg/người/năm rất nhiều. Các sản phẩm có đường trong thực
phẩm như bánh kẹo, sữa, nước ngọt… thì hầu hết dân nghèo Việt Nam chưa đủ khả năng mua để
đáp ứng nhu cầu tối thiểu. Ngoài ra, mức tiêu thụ của nước ngọt hiện nay khoảng 925 triệu
lít/năm, ứng với lượng đường tiêu thụ khoảng 74.000 – 110.000 tấn đường/năm (chiếm tỉ lệ 5,48
– 8,15% trên tổng số đường tiêu thụ của nước ta hiện nay), thì lượng đường đã tiêu thụ cho sản
xuất loại đồ uống này không lớn lắm.

Với những lý do này, “HHMĐVN đề nghị Bộ Tài Chính xem xét chưa đưa mặt hàng nước ngọt
có ga vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 10% trong giai đoạn hiện nay” – đại diện HHMĐVN
nhấn mạnh.

Về cách lựa chọn đối tượng chịu thuế, ông Nguyễn Đặng Hiến – Tổng Giám đốc Công ty TNHH
Tân Quang Minh, cho rằng: Sản phẩm nước ngọt có ga không phải là xa xỉ phẩm như xe du lịch,
rượu mạnh, mỹ phẩm, dịch vụ chơi golf… dành cho người người có thu nhập cao. Đây là sản
phẩm giải khát và đối tượng tiêu dùng là quảng đại quần chúng, từ thành thị tới nông thôn và
phần lớn, là người có thu nhập thấp tiêu thụ.

Còn bác sĩ Mason Cobb, Chủ tịch Hội đồng Y tế và Sức khoẻ Amcham, cho rằng, Dự thảo Luật
sửa đổi có sự không công bằng. “Nước ngọt không cồn có ga sẽ bị đánh thuế, trong khi nước
ngọt không cồn không ga lại không bị đánh thuế”. Amcham cũng dẫn các kết luận nghiên cứu
khoa học về ảnh hưởng của hai loại nước uống này và cho rằng, không nên phân biệt nước uống
có ga và không có ga do CO2 không gây hại tới sức khỏe con người. “Bất cứ luật nào chỉ áp dụng
riêng cho đồ uống có ga là thiếu cơ sở khoa học và những lo ngại về sức khoẻ này là phản khoa
học” – Bác sĩ Mason Cobb nói.

Cùng chung ý kiến này, TS. Phan Hữu Thắng – cố vấn cao cấp của Công ty TNHH Tư vấn Kinh
Doanh Hội Nhập Toàn Cầu, nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch – Đầu tư)
cho rằng, cần trao đổi làm rõ thêm, liệu nước ngọt có ga không cồn có phải là một loại hàng đặc
biệt, xa xỉ hay không, khi đại đa số người lao động có thu nhập thấp sử dụng đại trà loại nước giải
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khát này?

Cũng theo ông Thắng, việc đánh thuế TTĐB đối với nước ngọt có ga không cồn sẽ như một
bước lùi về chính sách thuế với viện dẫn "những người tiêu dùng nghèo nhất dành phần lớn thu
nhập của họ cho thực phẩm và nước giải khát không cồn nhiều hơn các hộ gia đình giàu có" do
đó, áp dụng một loại thuế đối với NNCGKC sẽ đặt một gánh nặng hơn cho người tiêu dùng có
thu nhập thấp hơn là với người tiêu dùng có thu nhập cao. Bởi thuế TTĐB là thuế gián thu, thực
chất nộp bởi người tiêu dùng chứ không phải người bán hàng.

Cần cân nhắc lộ trình

Với mức thuế được đề nghị trong bản Dự thảo, bà Trương Thị Thu Hà – Vụ Công nghiệp nhẹ
(Bộ Công thương) cho rằng, có tác động và ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp. Trong thời gian qua, nhất là từ 2010 đến nay mức thuế hợp lý đã tạo điều kiện
cho sự phát triển của ngành, từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội thông qua
việc nộp thuế cho ngân sách, giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động, đáp ứng nhu cầu tiêu
dùng của xã hội, cạnh tranh và hội nhập trong khu vực và thế giới, hạn chế nhập siêu.

Tuy nhiên, lộ trình tăng thuế TTĐB liên tục trong thời gian ngắn, với mức thuế suất tăng cao sẽ
gây khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước. Đặc biệt, trong hoàn cảnh các doanh
nghiệp ngành Bia, Rượu, Nước giải khát Việt Nam hiện đang gặp rất nhiều khó khăn.

Vì vậy, vị đại diện Vụ Công nghiệp cho rằng: cần xây dựng lộ trình và thuế suất trên cở sở khoa
học, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Bên cạnh đó, cũng
cần làm rõ khái niệm, phạm vi, đối tượng áp dụng thuế TTĐB đối với “nước ngọt có ga không
cồn” phù hợp với thông lệ quốc tế.

Việc tăng thuế cũng có thể góp phần vào lạm phát vì giá nước ngọt có ga không cồn tăng có thể
làm giá các mặt hàng thực phẩm và đồ uống bán kèm tăng theo.

Đối với mục tiêu tăng thu ngân sách như dự thảo luật sửa đổi đưa ra, các chuyên gia kinh tế cho
rằng, khó đạt được mà ngược lại, thu ngân sách có thể bị giảm (do giảm trừ từ thuế thu nhập
doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng…).

Theo một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM) thì nếu giá nước
ngọt tăng 1% thì lượng cầu sẽ giảm 2,8%. Nếu áp dụng thu 10% thuế TTĐB trên nước ngọt có ga
không cồn có thể làm nguồn thu ngân sách giảm 186,4 tỷ đồng./.
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In bài này

Nước ngọt có ga không cồn sẽ thành hàng xa
xỉ
VOV.VN -Từ một mặt hàng tiêu dùng phổ thông, nếu áp thuế tiêu thụ đặc biệt thì nhiều người
dân sẽ quay lưng với nước ngọt có ga không cồn.

Dự thảo luật sửa đổi Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) hiện đang thu hút sự quan tâm của nhiều
phía, đặc biệt là các DN và người tiêu dùng bởi lần đầu tiên nước ngọt có ga không cồn xuất hiện
trong danh mục chịu 10% thuế TTĐB.

Thuế tăng, giá bán sẽ tăng theo

Khi đang mua một hộp nước ngọt ở đại lý, chị Trần Hồng Lê (ở Thượng Cát, Từ Liêm, Hà Nội)
cho biết: “Gia đình tôi vẫn thường xuyên cho các cháu uống nước ngọt để thay thế nước giải
khát. Mặt hàng này với tôi không có gì là đặc biệt cả. Bởi nếu nó là đặc biệt thì với thu nhập của
gia đình tôi sẽ không bao giờ tôi dám mua về cho các cháu uống”.

Chị Hồng Lê cũng bày tỏ lo ngại, sau này nếu tăng thuế thì mặt hàng này chắc chắn sẽ tăng giá.
Chị dẫn chứng hàng loạt câu chuyện đã từng xảy ra, ví dụ như tăng giá xăng dầu thì từ việc đi lại
đến mua một mớ rau muống cũng tăng giá theo. Doanh nghiệp họ biết “móc” ở đâu để bù vào
khoản thuế kia, ngoại trừ việc tăng giá bán sản phẩm và khi ấy tất cả lại đổ lên đầu người tiêu
dùng gánh chịu.

Tại xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh  Nam Định, chị Nguyễn Thị Ninh cho biết, chị không quan
tâm đến chuyện thuế má vì cũng chẳng biết thuế tiêu thụ đặc biệt là gì. Nhưng nếu cứ tăng giá
bán mặt hàng nước ngọt có ga không cồn thì chắc chắn chị sẽ không dám mua để tiêu dùng nữa.
Bởi lẽ, thu nhập của nhà nông bao năm nay vẫn thế nhưng giá tiêu dùng các mặt hàng lại cứ tăng
vùn vụt.
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Các mặt hàng thuộc diện chịu thuế TTĐB ở Việt Nam và trên thế giới thường được liệt kê vào
nhóm “xa xỉ phẩm”. Bởi vì, dù chỉ nhắm đến một nhóm đối tượng tiêu dùng nhỏ nhưng lại chiếm
tỉ trọng tương đối cao trong thương mại. Bên cạnh đó là những loại hàng hóa đã được chứng
minh có tác động tiêu cực đến sức khỏe con người và môi trường như rượu bia, thuốc lá, xăng
dầu... Nói cách khác, việc nhà nước áp dụng thuế TTĐB có tác dụng điều chỉnh mức tiêu thụ, hạn
chế nhập siêu, bảo vệ sức khỏe người dân, đảm bảo công bằng xã hội và sản phẩm đó không gây
tác động đến số đông người có mức thu nhập trung bình và người có thói quen sinh hoạt lành
mạnh.

Theo một chuyên gia tài chính, dự thảo này Bộ Tài chính có lý riêng của mình. Đó là, một nguồn
thu mới không nhỏ từ thuế TTĐB sẽ đóng góp vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, cái lợi có thể
chưa thấy nhưng việc giá tăng quá cao thì người tiêu dùng sẽ quay lưng lại với sản phẩm, mặt
hàng đó là điều dễ thấy. Theo tính toán của các chuyên gia, ngành sản xuất nước ngọt, giải khát
sẽ chứng kiến sự sụt giảm đầu tiên. Ngoài ra, việc tăng giá cũng làm ảnh hưởng đến các ngành
khác như: nhà hàng, ăn uống, ngành phụ trợ và ảnh hưởng đến nguồn thu liên quan. 

Đã có những bài học về sự thất bại

Nhiều quốc gia đang cân nhắc việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nước ngọt có ga. Nhưng sau
khi nghiên cứu, không ít nước đã từ bỏ loại thuế này. Bỉ và Indonesia mới đây đã quyết định
không áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nước giải khát không cồn, sau nhiều tháng nghiên
cứu mức độ ảnh hưởng về kinh tế, xã hội và y tế của chính sách trên.

Đan Mạch hiện nay đã nằm trong lộ trình xóa bỏ chính sách thuế tương tự này. Mức thuế tiêu thụ
đặc biệt trên nước giải khát tại quốc gia này đã giảm xuống còn một nửa từ tháng 7/2013, và
được miễn hoàn toàn kể từ đầu năm 2014. 

Theo Chính phủ Đan Mạch, phần thâm hụt ngân sách sau khi dỡ bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt cho
nước giải khát có ga sẽ được bù đắp bởi phần doanh thu vốn bị mất đi hàng năm từ việc người
dân mua các mặt hàng này từ các nước láng giềng.

Ông Niels Hald, Tổng thư ký Hiệp hội Nước giải khát Đan Mạch, Briggeriforeningen cho rằng,
chính phủ Đan Mạch đã nhận thức được bản chất thụt lùi của loại thuế này, tác động tiêu cực của
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nó tới cơ hội việc làm tại các địa phương gần biên giới, và hậu quả môi trường bất lợi của
thương mại xuyên biên giới.

Còn Việt Nam, đang trong quá trình lấy ý kiến, câu hỏi đặt ra là thuế TTĐB đối với nước ngọt có
ga không cồn liệu có thực sự điều chỉnh mặt hàng này theo chiều hướng tích cực như với các đối
tượng truyền thống khác như bia, rượu, ô tô, tàu bay, du thuyền và các dịch vụ xa xỉ như: kinh
doanh vũ  trường, mát xa, karaoke, casino, trò chơi điện tử  có thưởng, đặt cược, xổ  số...  hay
không.

Trong khi xa xỉ phẩm phục vụ nhu cầu của một nhóm nhỏ, thường có thu nhập cao và khi thu thuế
TTĐB đối với các loại hàng hóa dịch vụ này sẽ mang lại nguồn thu ngân sách đáng kể. Trong khi
đó, nước ngọt có ga không cồn là một mặt hàng phổ thông, được người dân sử dụng rộng rãi, đặc
biệt là người có thu nhập thấp nên bất kỳ sự thay đổi nào về giá có thể gây ảnh hưởng đến cầu./.
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