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AZ OSZTRÁK DOHÁNYÁRUSOK

A WKO DOHÁNYÁRUSOK

Az Osztrák Gazdasági Ka-

mara (WKO) az összes

osz trák vállalkozás érdew-

keit képviseli.

E szervezethez való csa-

tlakozást törvény szabá-

lyozza.

A dohányboltosok, az ehh -

ez tartozó szakmai kategó-

riák egyikének képvi selői, 5

évente választják meg sa-

ját képviselőiket.

Ausztria szövetségi állam.

A Gazdasági Kamara en-

nek megfelelően 1 szövet-

ségi kamarára és 9 tarto-

mányi kamarára van oszt -

va, melyek a tagok érdekei-

nek jogi és szakszervezeti

képviseletét garantálják.

A munkánk abban áll, hogy

biztosítjuk a keretfeltétele-

ket a dohánykeres kedők -

nek, fenntartjuk a dohá-

nyáruk és a szerencsejáté-

kok elosztóhálózatát, ga-

rantáljuk a fogadások biz-

tonságát, és hogy újabb

termékeket és szolgáltatá-

sokat találunk az ágazat

számára.

A feladatunkat törvény sza-

bályozza.

Csatlakozunk a hasonló

európai szervezetekhez,

így a brüsszeli CEDT-hez

és a németországi BTWE-

hez.

Tájékoztatjuk brüsszeli

képviselőinket az osztrák

dohányárusok szükségle -

teiről és aggályairól.

Josef Prirschl
A szövetségi bizottságok elnöke
25 éve dolgozom dohányke -
reskedőként, és a dohányke -
reskedők szakmai szövetségé-
nek képviselője vagyok az
Osztrák Gazdasági Kamaránál
(WKO - Wirtschaftskammer
Österreich), ahol széles körű 
tapasztalatokat szereztem
különböző funkciókban. 3 éve
képviselem az osztrák dohá -
nyboltosokat.

Peter 
Schweinschwaller 
Külképviseleti megbízott és az
alsó-ausztriai szövetségi bi-
zottságok elnöke.
A családomban 5 generáció
óta öröklődik a dohánykeres -
kedő mesterség. Az elmúlt 20
év során módomban állt jelen -
tős tapasztalatokat szerezni
különféle funkciókban az
Osztrák Gazdasági Kamara
ölén. Folyékonyan beszélek
több európai nyelven is, úgy
mint németül, franciául, ango-
lul és némileg portugálul.

SZERVEZET ÉS KÜLDETÉS



Értékesítési pontok szer-

vezése. Ausztriában 6.000

dohányárubolt működik,

melyek a hét minden nap-

ján nyitva tartanak.

A kizárólag dohánytermé-

kek árusítására szakosodott

üzletek száma 2.500, azon

üzleteké pedig, ahol kie -

gészítő tevékenységként

árulnak dohánytermékeket

3.500. A dohányáru érté -

kesítők 25% -os piaci része-

sedéssel rendelkeznek.

A cigaretta-automatákhoz

engedély szükséges. 6.000

cigaretta automata létezik,

és ezeket dohányárusok

üzemeltetik.

Az éttermekben és benzin-

kutaknál történő értékesí-

tés pótdíj alkalmazásával

engedélyezett; és a dohá-

nyáruboltosok látják el őket

termékekkel.

Kik a dohányárusok?

52% -uk fogyatékkal élő

személy. Jelenleg civilek,

régebben pedig háborús

sebesültek voltak.

A dohányáruboltok a dohá-

nyágazatban működő kisvál-

lalkozások.

A termékek értékesítésé -

ből származó nyereséget

a gazdasági megtérülés

alapján számított fix ka-

matfelár szerint számítják

(eladási ár mínusz az ös-

szes adó).

Képzési rendszer. Az új

dohányárusoknak részt kell

venniük egy, a munkájukra

való felkészítést szolgáló

tanfolyamon.

KIK A DOHÁNYÁRU VISZONTELADÓK?

Ellátási és logisztikai ren-

dszer. A dohánytermékek

nagykereskedelmi értékesí-

tését maguk a forgalmazók

vagy az engedéllyel ren -

delkező nagykereskedők

végzik. A jövedéki adó men-

tesség hatálya alatt műkö -

dő, engedéllyel ren delkező

raktárakban, a dohányadó

és az ÁFA csak a dohány-

gyártóknak történő eladá-

skor, vagyis forgalomba ho-

zatalkor esedékes. Az adó

megfizetése a dohánybol-

tok részére történő szállítá-

skor esedékes.

Kiskereskedelmi monopó-

lium. Ausztriában az Osz -

trák Monopóliumigazgatási

Társaság (MVG - Monopol-

verwaltungsgesellschaft) a

Pénzügyminisztérium felü-

gyelete alatt álló, 100%-os

részesedésű társaság.

Az MVG határozza meg a

dohányárusító helyek szá-

mát és az osztrák gazdasá-

gi kamarával egyetértésben

jelöl ki újakat. A dohányáru-

sokra vonatkozó kötelezett-

ségeket és jogokat a dohá-

nymonopólium-törvény va-

lamint a monopóliumok- és

a kiskereskedők közigazga-

tása közötti, állandó szer -

ződések szabályozzák.

A szerződéseket az Osz -

trák Monopóliumigazgatási

Társaság felügyeli.

A dohányárusításra vonat-

kozó engedély megadásá-

nak legfontosabb kivála-

sztási kritériumai a lega-

lább 50% -os fogyatékos-

ság és az alacsony jövede-

lem. Bizonyos szigorú felté-

telek mellett a dohányáru-

sítás jogát a dohányárus

áruházhatja a gyermekei-

nek vagy házastársának.

A DOHÁNYÁRU ELOSZTÁSI RENDSZERE



DOHÁNYADÓ

A dohány mellett az osztrák dohányáruboltok a következő termékeket és szolgáltatásokat

is kínálják: olyan szerencsejátékokat, mint a totó és a lottó, sportfogadásokat, postai szol-

gáltatásokat, magazinokat, iskolai- és írószereket, fizetési- és telefonkártyákat, autópálya

matricákat.

TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FAJTÁI

• 16 éven aluli személyeket dohányáruval kiszolgálni tilos;

• Szerencsejátékok értékesítése az egyes termékektől függően a 16/18 éves kiskorúak

számára tilos.

AZ ÁGAZATRA VONATKOZÓ NEMZETI JOGSZABÁLYOK

• évente 3 milliárd euró forgalom a dohánytermékek értékesítéséből;

• 2,3 milliárd euró adóbevétel;

• a lakosság 26% -a fogyaszt dohányterméket;

• az értékesítési pontokon legalább 20.000 alkalmazott dolgozik.

FŐBB ADATOK

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

A dohányáruk eladási árába 78% -os adóteher van beleépítve.

A dohányadó a nagykereskedőt, az ÁFA a dohányárust terheli. Ausztriában nincsenek

adójegyek.


