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Góp ý cho Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số 

điều của Luật Thuế Tiêu thụ Đặc biệt, 2014  

Phân tích VI-2014-2 (Ngày 15/05/2014) 

Trong tài liệu này, Giáo sư Trần Nam Bình trình bày một nghiên cứu ngắn về Dự thảo Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật Thuế Tiêu thụ Đặc biệt mà Quốc hội đang bàn. Nghiên cứu này sử dụng các 

phân tích kinh tế học và kinh nghiệm quốc tế để chỉ ra những cái lợi và rủi ro của từng lựa chọn chính 

sách cho Việt Nam.  

1. Tổng quan về việc sửa đổi Luật Thuế Tiêu thụ Đặc biệt 

Luật Thuế tiêu thụ Đặc biệt (TTĐB) được Quốc Hội chính thức ban hành tháng 11 năm 2008.  Dự thảo 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế TĐTB bao gồm các điểm chính sau đây: (i) thêm một số 

hàng hoá và dịch vụ vào danh mục chịu thuế, (ii) thêm một số hàng hoá vào danh mục không chịu thuế, 

(iii) sửa đổi giá tính thuế, và (iv) sửa đổi Bảng thuế suất.  Được quan tâm và bàn cãi nhiều hơn cả là dự 

thảo áp dụng thuế TTĐB vào nước ngọt có ga không cồn (NNCGKC) với thuế suất 10%.  Một số dự thảo 

khác như tăng thuế suất của thuốc lá, xì gà, rượu, vv không thu hút được sự chú ý của công chúng.  Bài 

góp ý này sẽ tập trung vào dự thảo liên quan tới NNCGKC.  

Căn cứ theo Tạp chí Tài chính (2014), dự thảo áp dụng thuế TTĐB vào NNCGKC có hai mục đích chính 

như sau: 

 Định hướng tiêu dùng (hạn chế sử dụng); và 

 Tăng số thu ngân sách. 

Bộ Tài chính lập luận rằng các chất công nghiệp trong NNCGKC như hương vị, chất màu, chất bảo quản, 

vv, nếu tiêu thụ hàng ngày hoặc quá mức sẽ gây tác hại đến sức khỏe người dùng như gây béo phì, mỡ 

máu, tiểu đường, bệnh gút và tăng nguy cơ bị ung thư.  Do vậy việc định hướng tiêu dùng đối với 

NNCGKC là cần thiết trong việc bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng.  Theo dự kiến của Bộ Tài chính, số 

thu ngân sách nhà nước sẽ tăng 1.500 tỷ đồng vào năm 2016 và đến năm 2018 vào khoảng 1.900 tỷ 

đồng.  
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2. Phân tích 

2.1 Tại sao có tranh cãi? 

Dự thảo đánh thuế TTĐB lên NNCGKC gây tranh cãi vì NNCGKC không phải là đối tượng tiêu biểu cho loại 

thuế này.  Từ lâu nay, Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF) đã khuyến nghị giới hạn thuế TTĐB cho năm loại hàng 

hoá chính: rượu, thuốc lá, xe hơi, xăng và phụ túng xe hơi (McCarten and Stotsky 1995: 102).  NNCGKC 

không thuộc trong các mặt hàng “truyền thống” này. 

Các hàng hoá và dịch vụ chịu thuế TTĐB thường có các đặc trưng như sau (McCarten and Stotsky 1995: 

100):  

 Sản suất và mua bán được chính phủ giám sát chặt chẽ; 

 Cầu không đàn hồi đối với giá mua (price inelastic demand) và ít sản phẩm thay thế 

(substitutes); 

 “Xa xí phẩm” (đàn hồi của cầu hồi đối với thu nhập lớn hơn 1); và 

 Tiêu thụ sản phẩm có ảnh hưởng xấu cho bản thân người tiêu dùng hay có ngoại tác âm 

(negative externality). 

Hiện nay, chưa có bằng chứng thực nghiệm dựa trên các nghiên cứu nghiêm túc về tính đàn hồi của cầu 

cho NGCGKC tại Việt Nam đối với giá cả hay thu nhập.   Cũng chưa có các nghiên cứu y khoa nghiêm túc 

về ảnh hưởng của NNCGKC đến sức khoẻ người tiêu thụ cho Việt Nam.  Vì thế các lập luận hay lý giải cho 

dự thảo phải dựa trên cơ sở lý thuyết về thuế, các nghiên cứu y khoa nước ngoài (thường là các nước 

tiến bộ), các nghiên cứu kinh tế của các nước lân cận, hay chính sách thuế của các nước trên thế giới. 

2.2 Cơ sở khoa học 

Theo các bài viết chính thức của Bộ Tài chính (ví dụ như Tạp chí Tài chính (2014) nói trên), biện minh 

chính cho Dự thảo áp dụng thuế TTĐB vào NNCGKC là ảnh hưởng tiêu cực của sự tiêu thụ quá đáng các 

sản phẩm này đến sức khoẻ của người tiêu dùng.  Cụ thể hơn, các bài viết này hàm ý một liên hệ nhân 

quả giữa các chất công nghiệp trong NNCGKC và các bệnh như béo phì, mỡ máu, tiểu đường, gút và tăng 

nguy cơ bị ung thư.  Đây là suy đoán quá rộng (tuy rằng có thể là các suy đoán có căn bản) hay nhiều 

nhất là tương quan (correlation); chưa đủ bằng chứng khoa học nghiêm túc cho liên hệ nhân quả. 

Cơ sở khoa học của biện minh cho việc đánh thuế TTĐB lên NNCGKC sẽ có tính cách thuyết phục hơn 

nếu Bộ Tài chính làm hai chuyện như sau.  Thứ nhất, thay vì nói đến các chất công nghiệp trong NNCGKC 

nên tập trung vào đường, và thay vì gây béo phì, mỡ máu, tiểu đường, bệnh gút và tăng nguy cơ bị ung 

thư, nên tập trung vào béo phì hay tiểu đường.  Nếu chỉ tập trung vào đường và béo phì thì có khá nhiều 

nghiên cứu khoa học quốc tế nghiêm túc cho thấy lợi ích không nhỏ của việc hạn chế NNCGKC qua chính 

sách thuế.  Trong trường hợp này, người đọc có thể xem tổng hợp các nghiên cứu về nước ngọt, bệnh 

béo phì và thuế của Trung tâm Yale Rudd (2014).  Cũng cần lưu ý là hai loại nghiên cứu (được tài trợ độc 

lập và được doanh nghiệp tài trợ) có thể dẫn đến các kết luận không giống nhau. 
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Thứ hai, cần xét lại các thống kê cấp vĩ mô  về (i) mức tiêu thụ NNCGKC chia cho đầu dân số, (ii) tỷ lệ trẻ 

em béo phì, (iii) tỷ lệ bệnh tiểu đường tại Việt Nam trong 5, 10 năm qua.  Nếu các dữ liệu này cho thấy 

cả ba thống kê đều tăng nhanh, thì đây có thể xem là một xu hướng thiếu lành mạnh trong gói hàng hoá 

của người tiêu thụ.  Xu hướng này cần được điều chỉnh qua nhiều biện pháp khác nhau, kể cả chính sách 

thuế. 

2.3 Nền thuế 

Trong bất cứ luật thuế, yếu tố đầu tiên là nền thuế (tax base). Trong trường hợp đang thảo luận, nền 

thuế là giá trị sản xuất của NNCGKC.  Liên quan đến nền thuế là vấn đề định nghĩa và đối tượng hàng 

chịu thuế. Thứ nhất, nước ngọt có phải là một khái niệm rõ ràng chưa?  Cụ thể là mức đường như thế 

nào thì được xem là nước ngọt?  Mức đường như thế nào là chấp nhận được?  Các nhà làm luật phải có 

một định nghĩa minh bạch và chi tiết có thể trả lời cho mọi trường hợp thực tế được (ví dụ như hộp 

nước chè có đường hay các loại nước kích thích).  

Thứ hai, nếu tập trung vào đường để biện minh cho thuế, có hai vấn đề về đối tượng cần chú ý như sau.  

Một, các loại nước ngọt không ga (ví dụ như nước mía, sữa có đường, cordial) nếu tiêu dùng quá độ 

cũng có thể dẫn đến các hậu quả tiêu cực cho sức khỏe của người tiêu thụ.  Như vậy, trên nguyên tắc, 

các loại nước này cũng nên xếp vào dạng chịu thuế TTĐB, tuy rằng sẽ gây ra vând đề thực thi thuế  đối 

với các loại nước ngọt không sản xuất quy mô.  Hai, các loại NNCGKC dùng đường nhân tạo như Diet 

Coke hay Pepsi Max sẽ được xếp hạng như thế nào?  Trên nguyên tắc các sản phẩm này có thể cho vào 

danh mục các mặt hàng không chịu thuế TTĐB (trừ phi có thể chứng minh các loại đường nhân tạo dùng 

trong các sản phẩm này cũng có hậu quả nguy hại cho người tiêu thụ). Ngược lại, nếu xem các sản phẩm 

này là dạng phải chịu thuế, thì cần viết rõ ra trong định nghĩa của sản phẩm chịu thuế. 

2.4 Thuế suất 

Yếu tố thứ hai của luật thuế là thuế suất.  Trong trường hợp NNCGKC hai vấn đề cần được đặt ra.  Thứ 

nhất, thuế suất 10% có đủ để dẫn đến sự thay đổi cần thiết trong số lượng tiêu thụ hay không?  Đây là 

một câu hỏi không thể trả lời, ít nhất là lúc này, vì chúng ta chưa có thông tin về (i) giảm tiêu thụ (lít/đầu 

người) bao nhiêu mới có ảnh hưởng đáng kể về sức khoẻ, (ii) mức độ hay khả năng nhà sản xuất hay 

người bán có thể chuyển (shift) thuế TTĐB đến người mua cuối cùng (tuỳ thuộc vào độ đàn hồi của cầu 

đối với giá).  Vì chưa đủ thông tin, biện pháp ít rủi ro nhất là bắt đầu với một thuế suất thấp, ví dụ 10% 

như trong Dự thảo.  Khi có thông tin tốt hơn, thuế suất có thể điều chỉnh lại.  Một số nghiên cứu ở Mỹ 

cho thấy thuế suất từ 20% trở lên mới có tác động đáng kể cho số lượng tiêu thụ và sức khoẻ (xem 

Chriqui và các cộng sự viên (2013)). 

Một cách tính thuế TTĐB khác là dùng thể tích sản xuất (lít) làm nền thuế.  Loại thuế này, được gọi là 

thuế riêng (specific tax) hay thuế theo số lượng, ví dụ như, 1.500 đồng một lít NNCGKC.  Thuế theo số 

lượng có một số lợi thế so với thuế suất theo giá: (i) tác động của thuế không biến đổi theo giá cả, vì thế 

giảm khoảng cách giá tương đối khi áp thuế vào hay tăng thuế lên (làm giảm xác xuất người tiêu thụ sẽ 

thay thế nước uống rẻ hơn khi áp thuế vào hay tăng thuế lên),  (ii) số thuế thu được ổn định và dễ tiên 

đoán hơn, (iii) không bị tác động vì các thao tác giá cả (price manipulation) của các nhà sản xuất, và (iv) 

dễ quản lý hơn vì thuế dựa trên thể tích sản xuất.  Bất lợi chính của thuế theo số lượng là phải thay đổi 
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thường xuyên vì lạm phát tiền.  Trong trường hợp Việt Nam, thuế TTĐB tính theo số lượng không khả thi 

vì lạm phát tương đối cao. 

2.5 Hành chính thuế 

Yếu tố thứ ba của luật thuế là hành chính thuế.  Thuế TTĐB thường được thu tại điểm sản xuất hay cửa 

khẩu.  Một doanh nghiệp phải nộp thuế TTĐB cho NNCGKĐ thường là doanh nghiệp có doanh thu cao và 

do đó số doanh nghiệp này không nhiều lắm.  Với kỹ thuật số hiện nay, chi phí hành chính và tuân thủ 

thuế TTĐB không cao so với doanh thu thuế.  Trong trường hợp NNCGKC vấn đề chính cần lưu ý là làm 

sao theo dõi số lượng sản xuất và nhập khẩu để tránh việc trốn thuế TTĐB.  Vấn đề này tương đối không 

nghiêm trọng trong trường hợp các nhà sản xuất trong nội địa.  Tuy nhiên, đây có thể là vấn đề cần chú 

ý hơn trong trường hợp nhập khẩu.  Tuy nhiên vì thuế suất chưa cao, và vì NNCGKC không dễ chuyên 

chở, vấn đề nhập lậu sẽ không nghiêm trọng.  Nhưng vấn dề này có thể trở nên nghiêm trọng hơn trong 

tương lai nếu thuế suất tăng lên. 

2.6 Tăng số thu ngân sách 

Ước lượng tăng số thu ngân sách của Bộ Tài chính dựa trên các dữ liệu sau: 

 Tổng số tiêu thụ NNCGKC cả nước năm 2013 là 925 triệu lít;  

 Giá bán trung bình của nhà sản xuất là 11.987 đồng/lít; và 

 Thuế TTĐB thu khoảng gần 2.000 đồng/lít. 

Căn cứ trên các dữ liệu này, Bộ Tài chính dự đoán số thu ngân sách nhà nước sẽ tăng vào khoảng 1.500 

tỷ đồng vào năm 2016 và 1.900 tỷ đồng vào năm 2019. 

Có hai vấn đề trong ước tính tăng số thu cho ngân sách.  Thứ nhất, độ chính xác và thứ hai, ảnh hưởng 

của thuế TTĐB lên các thuế khác.  Vì Bộ Tài chính không cung cấp đủ thông tin và chi tiết cho nên chúng 

ta không thể đánh giá độ chính xác của dự kiến tăng số thu ngân sách nói trên. 

Một công thức đơn giản cho dự đoán số thu ngân sách từ thuế TTĐB áp lên NNCGKC như sau: 

T2016 = t  P2016  (1+tVAT)  (1+MP)  Q2016 

với 

T2016 = Doanh thu thuế TTĐB năm 2016 (đồng năm 2016) 

t = thuế suất TTĐB = 10% 

P2016 = giá sản xuất bình quân năm 2016 (đồng năm 2016/lít) (có thể suy diễn ra từ số liệu 2013) 

tVAT = thuế suất Giá trị Gia tăng (GTGT) = 10% 

MP = tỷ lệ markup bình quân từ nhà sản xuất đến người tiêu thụ (vào năm 2016) 

Q2016 =  tổng số tiêu thụ NNCGKC năm 2016 (lít)  
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Đế dự đoán số thu chính xác hơn, chúng ta có thể phân chia tổng thị trường thành hai thị trường: thành 

phố và thôn quê, vì rất có thể mức đàn hồi đối với giá của hai thị trường này khác nhau. 

Nhưng việc quan trọng hơn là ảnh hưởng của thuế TTĐB lên các thuế khác, đặc biệt là thuế thu nhập 

doanh nghiệp và thuế GTGT.  Sự thay đổi của doanh thu thuế GTGT tuỳ vào tổng số giá trị tiêu dùng 

NNCGKC.  Như vậy, theo lý thuyết, doanh thu thuế GTGT sẽ giảm (tăng) nếu tổng cầu NNCGKC đàn hồi 

(không đàn hồi) đối với giá mua.  Hiện nay chưa có thông tin khả tín về mức đàn hồi của  tổng cầu 

NNCGKC.  Các nghiên cứu dùng số liệu của Mỹ cho thấy tổng cầu NNCGKC không đàn hồi.  Tuy nhiên, 

nếu lấy số liệu của Thái Lan thì mức đàn hồi được ước tính vào khoảng từ 1.2 đến 1.3 (xem Preece 

(2012: 66)), nghĩa là nếu giá người mua cuối cùng tăng 10% thì số lượng mua sẽ giảm 12% đến 13%.  

Trong trường hợp Việt Nam thì mức tăng giá cuối cùng chưa rõ (trên dưới 10%) và mức đàn hồi có lẽ cao 

hơn vì thu nhập bình quân của Việt Nam thấp hơn Thái Lan.  Nếu áp dụng số liệu Thái Lan cho Việt Nam 

thỉ tổng số giá trị tiêu dùng NNCGKC tại Việt Nam sẽ giảm độ 4%5%, do đó doanh thu thuế GTGT cũng 

giảm với mức độ tương tự.  Sự suy giảm tổng số lượng NNCGKC tiêu thụ vì thuế TTĐB cũng sẽ có ảnh 

hưởng tiêu cực đến thuế thu nhập doanh nghiệp.   Nếu dùng số liệu Thái Lan như trên,  thuế thu nhập 

doanh nghiệp từ NNCGKC sẽ có thể giảm vào khoảng 12% đến 13% (so với không đánh thuế TTĐB). 

Nói tóm lại, sau khi xem xét ảnh hưởng của thuế TTĐB đối với các loại thuế chính, và tính luôn chi phí 

hành chính cho thuế TTĐB, chúng ta có thể tạm kết luận thuế TTĐB cho NNCGKC sẽ không có ảnh hưởng 

đáng kể gì cho số thu ngân sách quốc gia.  

3.  Đánh giá theo lý thuyết tài chính công 

3.1 Tính hiệu quả mục đich (Efectiveness) 

Ở Việt Nam hiện nay, có rất nhiều loại nước ngọt không ga, bao gồm từ các loại nước uống truyền thống 

không được sản xuất theo quy mô công nghiệp cho đến các loại nước ngọt sản xuất công nghiệp (như 

sữa, chè, cà phê có đường trong hộp).  Vì các sản phẩm này không nằm trong các đối tượng chịu thuế 

TTĐB nên người tiêu thụ có thể đổi qua tiêu dùng các loại hang hoá thay thế này.  Như thế tính đàn hồi 

của tổng cầu NNCGKC sẽ cao và doanh thu thuế nhà nước nói chung có thể gỉảm thay vì tăng.  Hơn nữa, 

nếu mức đường trong các sản phẩm thay thế này không kém hơn NNCGKC thì mục đính định hướng tiêu 

thụ để gia tăng sức khoẻ người dân sẽ không đạt được.  Một hướng giải quyết là nới rộng đối tượng chịu 

thuế thành các loại nước ngọt không cồn hay ít nhất là nước ngọt công nghiệp không cồn, tuy rằng vận 

hành thuế với đối tượng rộng hơn như vậy sẽ khó khăn hơn.  

3.2 Tính hiệu quả kinh tế (Efficiency) 

Theo lý thuyết thuế hàng hoá tối ưu, thì thuế suất phải tỷ lệ ngược với mức đàn hồi của cầu của sản 

phẩm chịu thuế.  Như nói bên trên, cầu NNCGKC thuộc loại đàn hồi hơn các sản phẩm khác cũng phải 

chịu thuế TTĐB.  Như vậy thuế suất thấp nhất 10% cho NNCGKC trong Biểu Thuế TTĐB là hợp lý.  Tuy 

nhiên, nếu so vói các sản phẩm khác (mà cầu ít đàn hồi hơn) thì việc áp thuế TTĐB vào NGCGKC sẽ gây ra 

phí hiệu quả (efficiency costs) lớn hơn. 
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Trên bình diện vỹ mô, Thuế TĐB có thể dẫn đến suy giảm việc làm và GDP, tuy rằng ảnh hưởng này 

không đáng kể.  Nói chung, những mất mát này (phí hiệu quả, công ăn việc làm, GDP, vv) có thể xem là 

giá phải trả cho sức khoẻ người dân trong dài hạn.  

3.3 Tính công bằng xã hội (Social Equity) 

Các loại thuế hàng hoá (gián thu) là thuế luỹ thoái (regressive) theo nghĩa gánh nặng của thuế so với thu 

nhập giảm khi thu nhập tăng lên.  Thuế TTĐB cho NNCGKC không phải là ngoại lệ.  Tuy nhiên, trong 

trường hợp này, đây có thể xem là điểm cộng của Dự thảo bởi vì người tiêu thụ (cha mẹ người tiêu thụ) 

với thu nhập thấp có xu hướng ít hiểu biết hơn về liên hệ giữa đường và sức khoẻ.  Như vậy, tính luỹ 

thoái của Thuế TTĐB sẽ ảnh hưởng và giúp ích người tiêu thụ với thu nhập thấp nhiều hơn người tiêu 

thụ với thu nhập cao. 

3.4 Tính đơn giản của thuế (Tax simplicity) 

Như đã thảo luận bên trên, thuế TTĐB cho NNCGKC có thể xem là thuế đơn giản cho Tổng cục Thuế và 

doanh nghiệp vì (i) số doanh nghiệp phải thu thuế cho Tổng cục không nhiều, (ii) số thuế phải nộp chỉ 

cần tính vào cuối kỳ thuế (ví dụ như mỗi quí), và (iii) vì là thường là doanh nghiệp lớn nên chi phí tuân 

thủ luật thuế (tax compliance costs) so với doanh thu thuế không cao. 

Tuy nhiên, nếu mặt hàng chịu thuế được nới rộng thành các loại nước ngọt (kể cả cá lạoi nước không 

được sản xuất với quy mô công nghiệp) thì chi phí vận hành thuế có thể tăng lên rất nhiều.  Do đó, từ 

khía cạnh hành chính thuế, để tránh chi phí thu và tuân thủ luật thuế, nếu muốn nới rộng đối tượng chịu 

thuế TTĐB, chỉ nên tập trung vào nước ngọt công nghiệp không cồn. 

 

4. International experiences 

Theo Chriqui và các cộng sự viên (2013), một số quốc gia, bao gồm Algeria, Samoa, Bỉ, Đan Mạch, Fiji, 

Phần Lan, Pháp, Pháp Polynesia, Guatemala, Hungary, Latvia, Nauru và Na Uy, đã đánh thuế TTĐB (hay 

tương tự) lên các loại nước giải khát, tuy rằng các thông tin mới nhất cho biết Bỉ và Đan Mạch đang 

trong lộ trình xoá bỏ thuế này (xem Bùi (2014)).  Các nước lân cận Việt Nam như Campuchia hay Thái 

Lan cũng đánh thuế TTĐB lên các loại nước uống hay nước có ga không cồn (xem Nam (2014)).  Đa số 

các bang bên Mỹ (33 bang vào năm 2012) áp thuế bán hàng (sales tax)1 gọi là soda tax lên nước ngọt có 

ga (Drenkard (2012)).  Ngoài ra, bẩy bang bên Mỹ (Alabama, Arkansas, Rhode Island, Tennessee, 

Virginia, Washington, và West Virginia) và hai thành phố Chicago và Baltimore cũng áp thuế TTĐB (hay 

tương đương) lên nhiều loại nước ngọt khác nhau (Chriqui và các cộng sự viên (2013)). 

Các thuế này khác nhau về loại thuế (TTĐB, bán hàng, tương đương), thuế suất (% giá hay $ cho mỗi đơn 

vị thể tích /khối lượng) và đối tượng chịu thuế (NNCGKC, nước ngọt không cồn, vv).  Không nước nào 

hay bang nào bên Mỹ cam kết dùng tiền thuế thu được tài trợ các chương tình chống béo phì. 

 

                                                           
1
 Thuế bán hàng thu tại điểm mua khác với thuế TTĐB thường thu tại điểm sản xuất hay nhập khẩu. 
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5. Kết luận & Kiến nghị 

 Vì chưa có số liệu và thông tin khả tín, các lập luận ủng hộ và chống đối Thuế TTĐB cho NNCGKC 

dựa trên lý thuyết nhiều hơn thực trạng.  Cần phải làm nghiên cứu khoa học nghiêm túc dể soi 

sáng Dự thảo hơn.  Ở ngay lúc này, lợi và hại của Dự thảo chưa rõ lắm và ảnh hưởng kinh tế của 

Dự thảo cũng không lớn.   

 Nên tập trung lý giải Dự thảo áp dụng Luật Thuế TTĐB cho NNCGKC vào đường và vài bệnh như 

béo phì hay tiểu đường. 

 Tổng cục Thuế sửa soạn trước một định nghĩa chi tiết của NNCGKC có thể giúp phân loại tất cả 

loại NNCGKC hiện đang (hay sẽ) có mặt trên thị trường Việt Nam. 

 Một vấn đề cần quan tâm nhất là việc người tiêu thụ sẽ chuyển qua dùng các loại nước ngọt 

không chịu thuế TTĐB mà ảnh hưởng xấu lên sức khoẻ người tiêu thụ cũng tương đương với 

NNCGKC.  Đề xuất nới rộng đối tượng chịu thuế thành nước ngọc công nghiệp không cồn. 

 Về thuế suất có sự mâu thuẫn.  Theo thuyết thuế hàng hoá tối ưu, thuế suất phải giữ thấp ở 

mức 10%.  Nhưng nếu muốn mang lại kết quả thấy được về sức khoẻ, thuế suất có thể cần phải 

cao hơn. 

 Không nên kỳ vọng vào viêc tăng số thu ngân sách.  Nên xét lại dự kiến về tăng số thu ngân sách 

(bằng cách tính mức đàn hồi của cầu NNCGKC vả ảnh hưởng của thuế TTĐB đến Thuế GTGT và 

Thu nhập Doanh nghiệp).  Thay vì một con số nên cho một khoảng (interval) ước lượng. 

 Dành một phần số thuế thu được cho việc quảng bá ảnh hưởng tiêu cực của việc tiêu thụ 

NNCGKC qua mức trong giới trẻ, học đường.  Nhấn mạnh vào các bệnh tăng nhanh trong giới trẻ 

như béo phì hay tiểu đường. 
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