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ΟΙ ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΙ ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΣ

ΟΙ ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΥΣΤΡΙΑΣ (WKO)

Το Οικονομικό Επιμελητή-

ριο της Αυστρίας (WKO) εκ-

προσωπεί τα συμφέροντα

όλων των αυστριακών επι-

χειρήσεων.

Η προσχώρηση σε αυτόν

τον οργανισμό θεσπίζεται

από το νόμο.

Οι καπνοπώλες αποτελούν

μία από τις επαγγελματικές

κατηγορίες που προσχω-

ρούν σε αυτό και εκλέγουν

τους εκπροσώπους τους

κάθε 5 χρόνια.

Η Αυστρία είναι ένα κράτος

με ομοσπονδιακή οργάνω-

ση. Επομένως, το Οικονο-

μικό Επιμελητήριο χωρίζε-

ται σε ένα ομοσπονδιακό

επιμελητήριο και 9 περιφε-

ρειακά επιμελητήρια, τα

οποία διασφαλίζουν τη νο-

μική και συνδικαλιστική εκ-

προσώπηση των συμφε-

ρόντων των μελών τους.

Σκοπός της Ομοσπονδίας

είναι να διασφαλίζει τις γενι-

κές συνθήκες για τους κα-

πνοπώλες, να διατηρεί το

δίκτυο διανομής καπνικών

και τυχερών παιχνιδιών, να

εγγυάται την ασφάλεια των

στοιχημάτων και να βρίσκει

νέα προϊόντα και υπηρε-

σίες για τον κλάδο.

Τα καθήκοντά της κατοχυ-

ρώνονται από το νόμο.

Στην Ευρώπη συμμετέχει

στην Ευρωπαϊκή Συνομο-

σπονδία Καπνοπωλών

CEDT στις Βρυξέλλες και

στην Ομοσπονδία BTWE

στη Γερμανία.

Στις Βρυξέλλες, φροντίζει να

ενημερώνει τους βουλευτές

της χώρας για τις ανάγκες

και τις ανησυχίες των Αυ-

στριακών καπνοπωλών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Γιόζεφ Πριρσλ

Πρόεδρος των ομοσπονδιακών
επιτροπών
Εδώ και 25 χρόνια εργάζεται ως
καπνοπώλης και εκπροσωπεί
την επαγγελματική ένωση λια-
νοπωλητών καπνού στο Οικο-
νομικό Επιμελητήριο της Αυ-
στρίας (WKO - Wirtschaftskam-
mer Österreich), όπου έχει απο-
κτήσει μεγάλη εμπειρία σε διά-
φορες υπηρεσίες. Εδώ και 3
χρόνια εκπροσωπεί όλους τους
Αυστριακούς καπνοπώλες.

Σβαινσβάλερ  Πέτερ

Αρμόδιος για τα θέματα εξωτε-
ρικού και πρόεδρος των ομο-
σπονδιακών επιτροπών νότιας
Αυστρίας (NÖ)
Η οικογένειά του ασκεί το
επάγγελμα του καπνοπώλη
εδώ και 5 γενιές. Τα τελευταία
20 χρόνια κατάφερε να απο-
κτήσει σημαντικές εμπειρίες σε
διάφορες υπηρεσίες του Οικο-
νομικού Επιμελητηρίου Αυ-
στρίας. Μιλάει άπταιστα αρκε-
τές ευρωπαϊκές γλώσσες
όπως γερμανικά, γαλλικά, αγ-
γλικά και λίγα πορτογαλικά.



Σημεία πώλησης και λει-

τουργία. Στην Αυστρία λει-

τουργούν 6.000 καπνοπω-

λεία, ανοιχτά 7 ημέρες την

εβδομάδα.

Αν, αφενός, τα καταστήμα-

τα που ειδικεύονται απο-

κλειστικά στην πώληση κα-

πνού είναι 2.500, αφετέ-

ρου, τα καταστήματα που

πωλούν καπνικά για να

συμπληρώσουν την κύρια

δραστηριότητά τους είναι

3.500. Τα καταστήματα πώ-

λησης καπνικών κατέχουν

μερίδιο αγοράς της τάξης

του 25%.

Όσον αφορά τα αυτόματα

μηχανήματα πώλησης τσι-

γάρων απαιτείται ειδική

άδεια. Ο αριθμός τους είναι

6.000 και η διαχείρισή τους

γίνεται από τα καπνοπω-

λεία.

Η πώληση σε εστιατόρια

και πρατήρια καυσίμων

επιτρέπεται με την εφαρμο-

γή πρόσθετης χρέωσης. Η

διανομή γίνεται μέσω των

καπνοπωλείων.

Ποιοι είναι οι καπνοπώ-

λες. Το 52% των καπνο-

πωλών είναι άτομα με ειδι-

κές ανάγκες, σημερινοί πο-

λίτες, ενώ στο παρελθόν

ήταν ανάπηροι πολέμου.

Τα καπνοπωλεία είναι μι-

κρές επιχειρήσεις που δρα-

στηριοποιούνται στον το-

μέα πώλησης καπνικών.

Το κέρδος από την πώληση

αυτών των προϊόντων υπο-

λογίζεται με βάση ένα στα-

θερό όριο, υπολογιζόμενο

με βάση την οικονομική

απόδοση (τιμή πώλησης

μείον όλους τους φόρους).

Κατάρτιση. Οι νέοι καπνο-

πώλες υποχρεούνται να

παρακολουθήσουν ένα εκ-

παιδευτικό πρόγραμμα κα-

τάρτισης που τους προετοι-

μάζει για την άσκηση του

επαγγέλματος. 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΣ

Διαχείριση εφοδιαστι-

κής αλυσίδας. Η χονδρική

πώλ ηση προϊόντων κα-

πνού διεξάγεται από την

ίδια την καπνοβιομηχανία ή

από εξουσιοδοτημένους

χονδρεμπόρους. Στις εγκε-

κριμένες αποθήκες τους

που λειτουργούν υπό καθε-

στώς αναστολής των ειδι-

κών φόρων κατανάλωσης,

ο φόρος καπνού και ο ΦΠΑ

καταβάλλονται μόνο κατά

την πώληση στους λιανο-

πωλητές, δηλαδή τη στιγ-

μή που τα καπνικά προ-

ϊόντα διατίθενται στην αγο-

ρά. Ο φόρος καταβάλλεται

τη στιγμή της παράδοσης

στους λιανοπωλητές.

Λιανικό μονοπώλιο. Στην

Αυστρία, η αυστριακή Εται-

ρεία Διαχείρισης Μονοπω-

λίων (MVG - Monopolverwal-

tungsgesellschaft) είναι μια

εταιρεία με επικεφαλής το

Υπουργείο Οικονομικών με

ποσοστό συμμετοχής 100%.

Η Εταιρεία Διαχείρισης

Μονοπωλίων MVG καθο-

ρίζει τον αριθμό των κα-

πνοπωλείων και επιλέγει

νέα σημεία πώλησης σε

συνεννόηση με το αυ-

στριακό Επιμελητήριο Οι-

κονομίας. Οι υποχρεώσεις

και τα δικαιώματα του λια-

νοπωλητή διέπονται από

τον νόμο περί μονοπωλίου

καπνικών και από τις μόνι-

μες συμβάσεις μεταξύ της

διοίκησης των μονοπω-

λίων και του λιανοπωλητή. 

Οι συμβάσεις ελέγχονται

από την αυστριακή Εται-

ρεία Διαχείρισης Μονοπω-

λίων.

Τα βασικά κριτήρια επιλο-

γής για τη χορήγηση άδειας

καπνοπώλη είναι ένα πο-

σοστό αναπηρίας τουλάχι-

στον 50% και ένα χαμηλό

εισόδημα. Βάσει συγκεκρι-

μένων και αυστηρών όρων,

το καπνοπωλείο μπορεί να

μεταφερθεί σε παιδιά ή συ-

ζύγους.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ



ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Εκτός από τον καπνό, οι Αυστριακοί καπνοπώλες προσφέρουν επίσης τα ακόλουθα

προϊόντα και υπηρεσίες: παιχνίδια όπως λόττο και ποδοσφαιρικά στοιχήματα, αθλητικά

στοιχήματα, ταχυδρομικές υπηρεσίες, περιοδικά, σχολικά και χαρτικά είδη, κάρτες πλη-

ρωμής και κάρτες ανανέωσης χρόνου ομιλίας, κάρτες διοδίων.

ΠΟΙΚΙΛΊΑ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ

• Απαγόρευση πώλησης προϊόντων καπνού σε ηλικίες κάτω των 16 ετών

• Απαγόρευση πώλησης παιχνιδιών σε ηλικίες κάτω των 16/18 ετών, ανάλογα του προϊόντος.

ΕΘΝΙΚΉ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΚΑΠΝΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

• 3 δις ετήσιες πωλήσεις καπνικών;

• 2,3 δις φορολογικά έσοδα;

• 26% του πληθυσμού είναι καπνιστές;

• τουλάχιστον 20.000 λιανοπωλητές.

ΑΡΙΘΜΟΊ ΚΛΕΙΔΙΆ

Linzerstrasse 6
AU - 3350 Stadt Haag
T: +43 67686131010
E: p.schweinschwaller@stadthaag.at
W: www.tabaktrafikanten.at

Η φορολογική επιβάρυνση είναι 78% επί της λιανικής τιμής των τσιγάρων.

Ο φόρος καπνού καταβάλλεται από τον χονδρέμπορο, ο ΦΠΑ από τον λιανοπωλητή.

Στην Αυστρία δεν υπάρχει σύστημα φορολογικών ζωνών.


