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Kommenteeritud kokkuvõte 

1. Võltskaupadega kauplemine on pikaajaline ja suurenev ülemaailmne 

sotsiaalmajanduslik risk, mis ohustab tõhusat avalikku haldust, tulemuslikku 

äritegevust ja tarbijate heaolu. Samas on see muutumas organiseeritud kuritegelike 

rühmituste peamiseks sissetulekuallikaks. Samuti kahjustab võltskaupadega 

kauplemine majanduskasvu, mõjutades oluliselt ettevõtjate tulusid ja vähendades 

nende innovatsioonimotivatsiooni. 

2. Võltsitud ja piraattooteid tarnitakse praktiliselt kõigi transpordivahenditega. 

Analüüsitud ajavahemikul olid selgelt ülekaalus konteinerlaevadega transporditud 

võltskaubad. Konfiskeerimiste arvu alusel kasvab väikepakkide salakaubandus, mis on 

muutumas õiguskaitse oluliseks probleemiks. Võltsijad kasutavad salakaubanduses 

väikepakke, mida saadetakse kas posti- või ekspressteenuste kaudu. 

3. See tekitab tolliasutustele olulisi probleeme ning rahvusvahelisel tasandil, 

sealhulgas Maailma Tolliorganisatsioonis (WCO), nõutakse küsimusele suurema 

tähelepanu pööramist. Väiksemahulises kaubanduses puuduvad sageli tavapäraselt 

kättesaadav teave (nt lastideklaratsioonid) ning tollimaaklerite toetav roll. 

4. Praegu on posti teel väikekaupade saatmiseks vaja vaid lihtsustatud 

dokumente. Dokumentides sisalduvat teavet tõendab saatja ja seda tavaliselt ei 

kontrollita, mis loob võimaluse õiguspärasteks eksimusteks ja pettusteks. Teave 

esitatakse tavaliselt paberkandjal, mistõttu see ei ole elektrooniliselt kättesaadav. 

Tavaliselt saavad kauba saabumisel antud teabega tutvuda üksnes sihtriikide 

tolliasutused. Kuigi elektroonilise andmevahetuse rakendamisel on saavutatud edu, on 

selles valdkonnas veel palju ära teha. See tekitab dilemma tolliametnikele, kes peavad 

töötlema importi kiirendatud korras, hindama seejuures nõuetekohaselt tollimakse ja 

tegema impordi järelevalvet ebaseadusliku kaubanduse tõkestamiseks. 

5. Suuremad kiirkullerfirmad pakuvad üldjuhul elektrooniliselt jälitatavaid ja 

jälgitavaid uksest ukseni teenuseid. Sel viisil kogutakse ka lisateavet saatja, toote ja 

saaja kohta. Tegemist on potentsiaalselt rikka andmeallikaga, mis tolliasutustele 

kättesaadavaks muutmisel aitaks riski hindamisele oluliselt kaasa. Kiirkullerfirmad ja 

tolliasutused teevad üha rohkem koostööd andme- ja teabevahetuse parendamiseks. 

Arenguruumi veel on, sest lahendada tuleb privaatsuse ja konfidentsiaalsusega seotud 

probleemid. Nagu ka postitehingute korral, võib saatja esitatud teave sisaldada vigu, 

tahtlikke ebatäpsusi või pettust. 

6. Käesolevas aruandes analüüsitakse kahte liiki andmeid: võltsitud kaupadega 

kauplemise teave, mis põhineb Maailma Tolliorganisatsioonilt, Euroopa Komisjoni 

maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadilt ning USA tolli- ja piirikaitseametilt (CBP) 

saadud võltsitud kaupade konfiskeerimiste tolliandmetel. Neid andmeid täiendab 

Ülemaailmse Postiliidu ja Eurostati Comexti andmebaasist pärit statistika, mis 

kirjeldab väikepakkide rahvusvahelist kaubandust. 

7. 2011.–2013. aasta andmete üksikasjalikust analüüsist nähtub, et kuigi 

konfiskeeritud kaupade väärtuse ja arvu poolest on selgelt ülekaalus konteinerites 

lähetatud võltskaubad, on konfiskeerimiste arvu seisukohalt olulised väikepakid; 

peaaegu 63% võltsitud ja piraatkauba tollikonfiskeerimistest on seotud 

väikepakkidega. Need posti- või kiirkullersaadetised on üldjuhul väga väikesed. 



 

 

Suurem osa konfiskeerimistest hõlmab pakke, mis sisaldavad 10 kaubaartiklit või 

vähem. 

8. Tööstusharupõhine analüüs näitab, et võltsimine mõjutab praktiliselt kõiki 

tööstussektoreid, kuigi erineval määral. Näiteks oli 84% võltsjalatsite, 77% võltsitud 

optikakaupade, fotograafia- ja meditsiinivarustuse (peamiselt päikeseprillid) 

konfiskeeritud saadetistest ning 66% info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) 

vahendite konfiskeerimistest seotud postipakkide või kullersaadetistega. Sama kehtib 

ka üle 63% võltsitud kellade, nahktoodete, käekottide ja ehete tollis konfiskeerimiste 

puhul. 

9. Majanduste põhine analüüs näitab, et väikepakiveos domineerivad teatud 

lähtemajandused, nt Hiina, Hongkong (Hiina), India, Singapur, Tai ja Türgi. Kui 

mõned neist lähtemajandustest, nt Hiina, India ja Tai, on määratletud võltsitud ja 

piraatkaupade potentsiaalsete tootjatena, siis teised, nt Hongkong (Hiina) ja Singapur, 

on peamised transiidipunktid. 
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FAKTID JA TRENDID 

Käesolevas uuringus analüüsitakse väikepakkide võimalikku väärkasutust võltsitud ja piraatkaupadega 

kauplemisel. Selles kirjeldatakse kuller- ja postiteenuste õiguslikku ja majanduslikku tausta. Uuringus esitatakse 

ka posti- ja kullerteenuste kaudu saadetavate väikesaadetiste olemasolevad koguseandmed võltsitud ja 

piraatkaupade konfiskeerimiste kontekstis. Lisaks analüüsitakse seoseid väikepakkide turu täheldatud 

dünaamika ning olemasoleva teabe vahel, mis kajastab selle teenuse kuritarvitamist võltsitud ja piraatkaupadega 

kauplejate poolt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väljaanne on kättesaadav veebiaadressil https://doi.org/10.1787/9789264307858-en. 

Uuring on avaldatud veebikohas OECD iLibrary, mis koondab OECD raamatuid, perioodikaväljaandeid ja statistilisi 

andmebaase. 

Lisateave: www.oecd-ilibrary.org . 

 

 


