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A NÉMET DOHÁNYÁRUSOK
MUT
KICSI DOHÁNYTÁRSASÁGOK
KIK A DOHÁNYÁRUSOK?
Németországban a dohányáruk kiskereskedelmével üzletláncok és családi vállalkozások foglalkoznak. A dohány-kiskereskedők 90%-a további szolgáltatásokat is kínál a
lakosság számára, például újságokat és folyóiratokat, valamint lottót árul. Ez utóbbi
értékesítéséhez állami jóváhagyás szükséges.

Horst Goetschel
Horst Goetschel több mint 30
éve dolgozik a dohányiparban.
1986 és 2015 között Goetschel úr különböző vezetői pozíciókat töltött be egy élvonalbeli dohányipari forgalmazónál
(amely nagy- és kiskereskedelemmel egyaránt foglalkozik),
és a közelmúltban a vállalat
vezetője és részvényese lett.
Emellett 2015 óta ő az MUT
vezetője.

A DOHÁNY-KISKERESKEDELEM RENDSZERE
A trafikok 93%-ának ellátását dohány-nagykereskedők biztosítják, 6% B2B-platformokon vásárol, 1% számára pedig közvetlenül a termelők szállítanak. A dohányárusok
számára versenyt jelent a benzinkutak, az élelmiszerboltok, az egyéb üzletek és
értékesítő automaták jelenléte. Nincs államilag engedélyezett értékesítési rendszer.

AZ MUT – A SZERVEZET ÉS CÉLKITŰZÉSEI
Az MUT egy kkv-hálózatot
képvisel a dohány- és dohányzási kiegészítők ágazatban. Ezek a vállalatok
gyártók, importőrök-exportőrök, nagy- és kiskereskedők (bolti vagy online értékesítéssel). Figyelemreméltó, hogy bizonyos tagok
már több, mint 100 éve az
MUT tagjai.
Az MUT azért küzd, hogy
elkerülje a dohányipar
szereplőit veszélyeztető
túlszabályozást, hogy biztosítsa a vállalkozások
(például a kkv-k) hosszú távú fennmaradását.
Továbbá az MUT szerepe
az iparág és a felelős fogyasztók közötti folyamatos kommunikáció fenntartása a dohánytermékek reklámozásának tilalma ellenére, maximálisan megfelelve a 18 éven aluliak
védelméről szóló törvény
rendelkezéseinek.
Az MUT tagjai mindig is a
mérsékelt, felelős és élvezeti célú dohányzást részesítették előnyben. Kiváló
minőségű termékeink teljesítik e követelményeket.

Vásárlóinkhoz hasonlóan
mi is elutasítjuk a tiltásokat,
és meg kívánjuk őrizni a
szabad piacot. Az MUT támogatja a differenciált
adóztatás fenntartását, a
bérekre és költségekre összpontosítva. Az MUT ténylegesen úgy véli, hogy ha
minden, a dohánytermékekre kivetett adót a cigarettákat terhelő adókhoz igazítanak, az ösztönzőleg hat
a cigaretta értékesítésére,
ami a sodrásra szánt dohány és a szivarkák árának
éles emelkedéséhez vezet.
Az MUT hivatalosan is ellenzi a dohánytermékek reklámozására vonatkozó tiltást, amelyet a németországi szivar- és pipadohány online értékesítésével kapcsolatos munkákra irányuló támadásnak tekint. Az MUT
tagjai mindig támogatták a
mérsékelt, felelős és élvezeti célú dohányzást. Kiváló
minőségű termékeink teljesítik e követelményeket.
Vásárlóinkhoz hasonlóan
mi is elutasítjuk a tiltásokat,
és meg kívánjuk őrizni a
szabad piacot.

Az MUT elutasítja azt az elképzelést, hogy a jóléti állam hátrányos megkülönböztetést alkalmazzon a
fogyasztókkal szemben.
Ezért az MUT ellenzi a dohánytermékek (a cigaretta,
a szivar és a saját sodrásra
szánt dohány) csomagolásán szereplő egészségügyi
figyelmeztetéseket.
Az MUT termelő tagjai kizárólag a hatóságok által hivatalosan jóváhagyott adalékanyagokat használnak.
Másfelől az MUT küzd a
dohánytermékekről készült
meddő és költséges elemzésekkel kapcsolatos rendeletek ellen annak érdekében, hogy garantálja a
kkv-k tartós piaci jelenlétét.
Az MUT harcol a bürokratikus túlszabályozás ellen,
amely veszélyezteti a kkv-k
túlélését, a munkahelyeket,
valamint a fogyasztók választási szabadságát.
E célból az MUT egy, az
összes dohányipari érdekelt előtt nyitva álló együttműködési és kommunikációs platformként kíván
működni.

DOHÁNYADÓK
A cigarettákat körülbelül 68%-os adó terheli

KÍNÁLT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
Újságok, folyóiratok és lottó

DOHÁNYTERMÉKEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS
A dohányértékesítés tiltása a 18 év alattiak számára
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• Dohányértékesítés: 24,7 milliárd euró
• Adóbevétel: 14,2 milliárd euró
• Az évi dohányértékesítés mennyisége: - 4150 pipadohány tonna
- 23 813 saját sodrásra szánt dohány tonna
- 3 milliárd szivar és szivarka
• Az évi cigarettaértékesítés mennyisége: 74,6 milliárd cigaretta
• A dohányosok száma: körülbelül 15 millió fő
• A trafikok száma: körülbelül 400 000, beleértve 298 000 értékesítő automatát, valamint
körülbelül 20 000 dohánykiskereskedést is

