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OLASZ DOHÁNYBOLTOK

OLASZ DOHÁNYSZÖVETSÉG

A FIT képviseli szinte az 

összes olasz dohánykeres -

kedőt. Olaszországban szer -

teágazó területi szerveze-

ten keresztül működik, 

amely 114 tartományi szaks -

zervezetből áll, amelyek 

biztosítják a tagok számára 

a szakszervezeti, pénzügyi 

és jogi segítségnyújtást. 

A Szövetség munkája a 

kiskereskedők tevékenysé-

gének védelme, a dohány-

termékek és játékok kizáró-

lagos értékesítési hálózatá-

nak fejlesztése és védelme, 

valamint a kategóriában új 

tevékenységek és szolgálta-

tások előmoz dítása. Fen-

ntartanak egy irodát Brüs-

szelben, amely képviseli Eu-

rópában az olasz dohány -

kereskedők érdekeit, vezeti 

az EU-intézményekkel és 

az ellátási láncban működő 

európai szövetségekkel való 

kapcsolatokat, valamint a 

dohányelosztás világához 

kapcsolódó tanulmányokat 

és kutatásokat végez. 

SZERVEZET ÉS MISSZIÓ

Mario Antonelli 

Az Olasz Dohány 
Kiskereskedők Szövetségének 
(FIT) országos elnöke 2022. 
június 15. óta. 
1982 óta dolgozik trafikosként, 
hosszú érdekképviseleti tevé-
kenységét a L’Aquila FIT tarto-
mányi tanácsosaként kezdte 
1989 és 1994 között, amely 
szervezetnek 1994 és 2022 
között elnöke is volt. 
2002-től 2022-ig az FIT  
Országos Tanácsának tagja, 
2006-tól pedig országos alel-
nökként elnökségi tag; 2014-
ben országos alelnök helyet-
tessé nevezték ki. 
2010-től 2014-ig tagja volt a 
Totoricevitori Sportivi (Állami 
Lottóirodák Szövetsége) Or-
szágos Irányítóbizottságának 
is. Ez a szervezet a FIT tagja, 
és a lottó- és sportfogadó 
üzlettel rendelkező olasz do-
hányboltokat képviseli. 
2017 óta az ECOMAP, a dohá-
nyboltokat segítő szövetkezeti 
nyugdíjpénztár igazgatótanác-
sának tagja és alelnöke. 
2007-ben megkapta az Olasz 
Köztársasági érdemrend lova-
grendi kitüntetését.



Értékesítési pontok szer-

vezete: a hálózat 54.000, 

egész hetes nyitvatartással 

rendelkező dohányboltot 

számol, napi 15 millió vá-

sárlóval. 

7.700 közcélú létesítmény 

létezik, ők az úgynevezett 

tevékenységi engedéllyel 

rendelkező, kijelölt boltok, 

a kiegészítő hálózat, ame-

ly engedélyt kapott a do-

hány értékesítésére. A do-

hányboltosok olyan kis 

családi vállalkozók, akik a 

kiskereskedelmi tevéke-

nységüket az állammal 

szerződést kötve, az állam 

kedvezményezetteiként 

végzik. 

A dohányboltosok dohá-

nyáruból származó jöve-

delme: a kiskereskedelmi 

ár fix százalékaként kerül 

meghatározásra. 

Képzési rendszer: az új do-

hányboltosoknak és kise -

gítőiknek kötelezően kell 

előkészítő és szakmai kép-

zésen részt venniük.

KIK A DOHÁNYKERESKEDŐK?

Ellátási és logisztikai ren-

dszer: a dohánynak a be-

szállítóktól a dohánybolto-

kig történő elosztását a jö-

vedéki adó felfüggesztésé-

vel működő engedélyezett 

raktárak biztosítják 

Kiskereskedelmi monopó-

lium: a dohánytermékek ki-

skereskedelmi értékesítése 

az állam számára fenntar-

tott, amely a Vám-, és Mo-

nopóliumügynökségen ke-

resztül engedményt ad a 

dohánykereskedőknek.

DOHÁNYELOSZTÁS RENDSZERE



A DOHÁNY ADÓZTATÁSA

Az olasz dohányboltok sokféle tevé-

kenységet végeznek, üzleti és kö-

zösségi célokat egyaránt szolgál-

nak. Ez utóbbiak például: adók, 

közművek és büntetések be fizetése, 

telefonos feltöltések, vasúti jegyek, 

úti okmányok, bé lyegzők, előre fize-

tett hitelkártyák feltöltése és vásárlá-

sa, nyilvános játékok, postai csoma-

gok begyűjtése és feladása.

A TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK SKÁLÁJA

• a 18 év alatti kiskorúak számára a dohánytermékek értékesítésének tilalma; 

• tilos a dohányzás nyilvános helyeken. 
A KATEGÓRIÁT SZABÁLYOZÓ NEMZETI JOGSZABÁLYOK

• 20,3 milliárd euró számlázott forgalom; 

• 14,4 milliárd euró adóbevétel (10,8 jövedéki adó + 3,6 ÁFA); 

• 12 millió dohányos; 

• több mint 150 ezer alkalmazott.
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Web: www.tabaccai.it 

Cigaretta: az olasz állam a kiskereskedelmi árhoz kapcsolódó adók mintegy 78% -át 

gyűjti össze. A fennmaradó árrés a gyártók, a forgalmazók és a kiskereskedők között 

oszlik meg.


