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ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΣ

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΠΝΟΠΩΛΩΝ

Η FIT αντιπροσωπεύει σχε-

δόν όλους τους Ιταλούς κα-

πνοπώλες. Λειτουργεί σε 

όλη την Ιταλία μέσω μιας 

εκτεταμένης χωρικής οργά-

νωσης που αποτελείται 

από 114 επαρχιακά συνδι-

κάτα, τα οποία εγγυώνται 

συνδικαλιστική, φορολογι-

κή και νομική συνδρομή 

στα μέλη. 

Το έργο της Ομοσπονδίας 

επικεντρώνεται στην προ-

στασία των δραστηριοτή-

των των εμπόρων λιανικής 

πώλησης, στην ενίσχυση 

και υπεράσπιση του απο-

κλειστικού δικτύου πωλή-

σεων καπνικών και παιχνι-

διών και στην προώθηση 

νέων δραστηριοτήτων και 

υπηρεσιών του κλάδου. 

Έχει ένα γραφείο στις Βρυ-

ξέλλες που εκπροσωπεί τα 

συμφέροντα των Ιταλών 

καπνοπωλών στην Ευρώ-

πη, διαχειρίζεται τις σχέσεις 

με τα θεσμικά όργανα της 

ΕΕ και τις ευρωπαϊκές ενώ-

σεις του κλάδου και παρά-

γει μελέτες και έρευνες για 

τον κόσμο της διανομής κα-

πνού. 

Μάριο Αντονέλι 

Πρόεδρος της Ιταλικής Ομο-
σπονδίας Καπνοπωλών (FIT) 
από τις 15 Ιουνίου 2022. 
Καπνοπώλης από το 1982, ξεκί-
νησε τη μακρά συνδικαλιστική 
του δράση ως Επαρχιακός Σύμ-
βουλος της L'Aquila FIT από το 
1989 έως το 1994, της οποίας 
ήταν τότε Πρόεδρος από το 
1994 έως το 2022. 
Από το 2002 έως το 2022 ήταν 
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου 
και μέλος της Εκτελεστικής Επι-
τροπής ως Εθνικός Αντιπρό-
εδρος από το 2006 ενώ το 2014 
διορίστηκε Αναπληρωτής Εθνι-
κός Αντιπρόεδρος. 
Από το 2010 έως το 2014 ήταν 
επίσης μέλος της Εθνικής Επι-
τροπής Διαχείρισης της  To-
toricevitori Sportivi (Ένωση Κρα-
τικών Γραφείων Λαχείων) που 
είναι μέλος της FIT και εκπρο-
σωπεί τους Ιταλούς καπνέμπο-
ρους που διαθέτουν λαχειοφόρο 
αγορά και κατάστημα αθλητικών 
στοιχημάτων. 
Από το 2017 είναι μέλος του Δι-
οικητικού Συμβουλίου και Αντι-
πρόεδρος της ECOMAP, του 
συνεταιριστικού ταμείου αλληλο-
βοήθειας και συνταξιοδότησης 
καπνεμπόρων. 
Το 2007 του απονεμήθηκε η τιμή 
του Ιππότη του Τάγματος «To 
Merit of the Italian Republic». 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΤΗΣ FIT



Σημεία πώλησης και λει-

τουργία: το δίκτυο αριθμεί  

54.000 καπνοπωλεία που 

είναι ανοιχτά 7 ημέρες την 

εβδομάδα και δέχονται 15 

εκατομμύρια πολίτες την 

ημέρα.   

Υπάρχουν 7.700 δημόσιες 

άδειες εξασκήσεως επαγ-

γέλματος, που ονομάζονται 

«patentini», ένα επιπρό-

σθετο δίκτυο που παρέχε-

ται από τα καπνοπωλεία, 

βάσει του οποίου χορη-

γούνται οι άδειες πώλησης 

καπνικών. 

Οι καπνοπώλες είναι μικροί 

επιχειρηματίες που εργάζον-

ται στο λιανικό εμπόριο ως 

κρατικοί αντιπρόσωποι, υπο-

γράφουν κρατική σύμβαση 

και λαμβάνουν ειδική άδεια. 

Ποσοστά κέρδους: καθο-

ρίζεται ως σταθερό ποσο-

στό της λιανικής τιμής. 

Σύστημα κατάρτισης: οι νέ-

οι λιανοπωλητές και οι βοη-

θοί τους υποχρεούνται να 

ακολουθήσουν υποχρεωτι-

κά ένα προπαιδευτικό πρό-

γραμμα κατάρτισης και να 

αξιολογηθούν σε προκρι-

ματικό τεστ. 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΣ

Διαχείριση εφοδιαστικής αλυ-

σίδας: η διανομή καπνού από 

τους προμηθευτές στους κα-

πνοπώλες εξασφαλίζεται από 

εγκεκριμένες αποθήκες που 

λειτουργούν υπό το καθε-

στώς αναστολής του ειδικού 

φόρου κατανάλωσης. 

Λιανικό μονοπώλιο: η λιανική 

πώληση καπνού προορίζε-

ται αποκλειστικά για το κρά-

τος που την αναθέτει υπό 

παραχώρηση στους καπνο-

πώλες, μέσω της Υπηρεσίας 

Τελωνείων και Μονοπωλίων.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΉΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ



ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Τα ιταλικά καπνοπωλεία είναι 

κέντρα πολλαπλών και διαφό-

ρων υπηρεσιών, πολ  λές από τις 

οποίες είναι κοινής ωφέλειας: 

πληρωμή φόρων, συνδρομών 

και προστίμων, κάρτες ανανέω-

σης χρόνου ομιλίας,  εισιτήρια 

τρένων, αστικά εισιτήρια, γραμ-

ματόσημα, χαρτόσημα, προ-

πληρωμένες κάρτες, δημόσια 

παιχνίδια, παραλαβή και απο-

στολή ταχυδρομικών δεμάτων.

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

• Απαγόρευση πώλησης προϊόντων καπνού σε ηλικίες κάτω των 18 ετών; 

• Απαγόρευση καπνίσματος σε δημόσιους χώρους. 

ΕΘΝΙΚΉ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

• 20,3 δις ετήσιες πωλήσεις; 

• 14,4 δις φορολογικά έσοδα (10,8 ειδικός φόρος + 3,6 ΦΠΑ) ; 

• 12 εκατομμύρια καπνιστές; 

• πάνω από 150 χιλιάδες λιανοπωλητές.

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ
Federazione Italiana Tabaccai 
 
Via Leopoldo Serra, 32  
00153 Roma 
Tel. +39 06585501  
Fax +39 065899878 
E-mail: fit@tabaccai.it 
Web: www.tabaccai.it 

Τα τσιγάρα: το ιταλικό κράτος εισπράττει περίπου το 78% των φόρων επί της λιανικής τι-

μής. Το υπόλοιπο ποσοστό κατανέμεται μεταξύ παραγωγών, διανομέων και λιανοπωλητών.


