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Resumé 

1. Handel med forfalskede varer udgør en langvarig og stigende socioøkonomisk 

risiko på verdensplan, som truer effektiv offentlig forvaltning, et effektivt erhvervsliv 

og forbrugernes trivsel. Samtidig er den ved at blive en vigtig indtægtskilde for 

organiserede kriminelle grupper. Den skader også den økonomiske vækst, idet den i 

omfattende grad påvirker virksomhedernes indtægter og underminerer deres 

incitament til at være innovative. 

2. Forfalskede og piratkopierede produkter fragtes normalt via stort set alle 

former for transportmidler. I analyseperioden (målt i værdi) var der en klar overvægt 

af forfalskninger transporteret med containerskib. Hvad angår antallet af 

beslaglæggelser, ses der en stigning i anvendelsen af små pakker til forsendelse af 

forfalskninger, hvilket giver betydelige problemer med hensyn til håndhævelse. De 

små pakker, der anvendes af falsknere, sendes enten med posten eller med kurer. 

3. Dette skaber betydelige udfordringer for toldmyndighederne og har medført 

opfordringer til øget opmærksomhed på internationalt plan, herunder i 

Verdenstoldorganisationen (WCO). Traditionelt tilgængelige oplysninger, som f.eks. 

ladningsmanifester og toldklarereres understøttende rolle, er ofte fraværende i 

handelen med små mængder. 

4. Der kræves på nuværende tidspunkt kun forenklet dokumentation for at sende 

små genstande med posten. Oplysningerne i dokumenterne attesteres af afsenderen og 

kontrolleres normalt ikke, hvilket åbner mulighed for legitime fejl samt svig. 

Oplysningerne er traditionelt blevet udleveret i papirform og var således ikke 

tilgængelige elektronisk. De var normalt kun til rådighed for toldmyndighederne i 

destinationslandene, når genstanden var ankommet. Selv om der er gjort fremskridt 

med at indføre elektronisk dataudveksling, er der stadig meget at gøre i denne 

henseende. Dette skaber et dilemma for toldmyndighederne, som skal behandle 

importen hurtigt og samtidig beregne afgiften korrekt og overvåge importen med 

henblik på bekæmpelse af ulovlig handel. 

5. De større kurervirksomheder tilbyder normalt dør til dør-tjenester, som spores 

elektronisk. Yderligere oplysninger om afsender, produkt og modtager indsamles også 

på denne måde, og disse udgør en potentielt omfattende datakilde, som, hvis de blev 

stillet til rådighed for toldmyndighederne, i væsentlig grad kunne bidrage til 

risikovurderingen. Der er stigende samarbejde mellem udbydere af kurertjenester og 

toldmyndighederne om at forbedre data- og informationsudvekslingen. Der er dog 

stadig plads til forbedringer, idet spørgsmål vedrørende privatlivets fred og 

fortrolighed skal tages i betragtning. Ligesom med posttransaktioner kan 

oplysningerne fra afsenderen indeholde fejl og forsætligt misvisende oplysninger eller 

udgøre svig. 

6. I analysen i denne rapport anvendes der to typer data, nemlig oplysninger om 

handel med forfalskede varer, som bygger på tolddata om beslaglæggelser af 

forfalskede varer indhentet fra Verdenstoldorganisationen, Europa-Kommissionens 

Generaldirektorat for Beskatning og Toldunion og USA's told- og 

grænsekontrolmyndighed (U.S. Customs and Border Protection). Disse data suppleres 

med statistikker fra Verdenspostforeningen og Eurostats Comext-database, som 

illustrerer den internationale handel med små pakker. 



 

 

7. Den detaljerede analyse af dataene for 2011-2013 viser, at selv om der med 

hensyn til værdien af de beslaglagte varer og antallet af genstande er en klar overvægt 

af forfalskninger transporteret i container, er de små pakker omfattende med hensyn til 

antallet af beslaglæggelser, hvor næsten 63 % af toldmyndighedernes beslaglæggelser 

af forfalskede og piratkopierede varer involverer små pakker. Disse forsendelser med 

posten eller kurer er ofte meget små, og pakker med 10 genstande eller mindre udgør 

hoveddelen af beslaglæggelserne. 

8. Med hensyn til branchespecifikke mønstre er stort set alle industrisektorer, der 

er udsat for forfalskning, berørt, om end i forskellig grad. F.eks. blev 84 % af det 

beslaglagte forfalskede fodtøj, 77 % af det forfalskede optiske, fotografiske og 

medicinske udstyr (hovedsagelig solbriller) og 66 % af toldbeslaglæggelserne af 

informations- og kommunikationsteknologi (IKT) sendt som postpakker eller 

kurerforsendelser. Dette er også tilfældet for over 63 % af toldbeslaglæggelserne af 

forfalskede ure, lædervarer, håndtasker og smykker. 

9. Med hensyn til økonomispecifikke mønstre viste analysen, at nogle få 

oprindelseslande dominerer handelen med små pakker. Det drejer sig om Kina, 

Hongkong (Kina), Indien, Singapore, Thailand og Tyrkiet. Selv om nogle af disse 

hovedoprindelseslande, såsom Kina, Indien og Thailand, er identificeret som 

potentielle producenter af forfalskede og piratkopierede produkter, er andre, såsom 

Hongkong (Kina) og Singapore, centrale transitpunkter. 
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Denne undersøgelse omhandler mulighederne for misbrug af små pakker til handel med forfalskede og 

piratkopierede varer. Der redegøres for den retlige og økonomiske baggrund vedrørende driften af kurer- og 

posttjenester. Den omfatter en undersøgelse af de tilgængelige data om mængderne af småforsendelser med 

post- og kurertjenester i forbindelse med beslaglæggelser af forfalskede og piratkopierede varer, og der 

foretages en analyse af sammenhængen mellem den observerede dynamik på markederne for små pakker og de 

tilgængelige oplysninger om misbrug af denne tjeneste i forbindelse med handelen med forfalskede og 

piratkopierede varer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se publikationen online på https://doi.org/10.1787/9789264307858-en. 

Denne publikation er udgivet på OECD's iLibrary, som er en samling over alle OECD's bøger, tidsskrifter og statistiske 

databaser. 

Besøg www.oecd-ilibrary.org for at få mere information. 

 

 


