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Võltsimise tõttu jääb ELis saamata 15 miljardit eurot 

valitsemissektori tulusid aastas 
 

➢ Uus hinnang selgitab, kui palju riigieelarvetulu jääb võltsingute tõttu saamata 
➢ 7,2% kosmeetika- ja isikliku hügieeni sektori müügitulust Eestis kaotatakse 

võltsingute tõttu  
➢ Võltsingukaubandusega on üha enam seotud organiseeritud kuritegevuse 

rühmitused 
 
Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) täna avaldatud uue aruande kohaselt jätab 
võltsimise majandus- ja sotsiaalne kahju riike ilma tuludest ning võib toetada rasket kuritegevust, 
näiteks uimastikaubandust ja rahapesu. 
 
Aruandes hinnatakse, et ELi riikide valitsused kaotavad kokku kuni 15 miljardit eurot aastas selle 
tõttu, et turul on võltskaupu, vähenevad otsesed ja kaudsed maksud ning ebaseaduslikud tootjad 
ei maksa sotsiaalmaksu.  
 
Peale selle kaotavad kosmeetika- ja isikliku hügieeni sektor, veinide ja piiritusjookide sektor, 
farmaatsiasektor ning mänguasjade ja mängude sektor EUIPO hinnangul võltsingute tõttu ELis 
kuni 19 miljardit eurot müügitulu aastas. Võltsinguid ei kontrollita sama põhjalikult kui ehtsaid 
kaupu, et need oleks inimestele tarbimiseks või kasutamiseks ohutud. 
 
Eelkõige kosmeetika- ja isikliku hügieeni sektoris on müügitulu kahjud suurenenud rohkem kui 
2,5 miljardi euro võrra alates EUIPO viimase sellise analüüsi avaldamisest 2019. aastal. See on 
uuritud sektoritest suurim juurdekasv. EL kaotab võltstoodete tõttu igal aastal ligikaudu 14,1% 
kosmeetika- ja isikliku hügieeni sektori müügitulust (9,6 miljardit eurot). Eestis on see näitaja 
7,2%. 
 
EUIPO analüüs näitab, et registreeritud ohtlikud võltskaubad olid tarbijate väga ohtlikud. Enamik 
neist kaupadest olid lastekaubad: mänguasjad, lapsehooldusvahendid või lasterõivad. 
 
EUIPO ja Europoli uuringutest ilmnevad ka võltsimise ja muude raskete kuritegude seosed. 
Alates 2016. aastast on jõustamisasutused kogu ELis korraldanud 29 suurt võltsimis- ja 
piraatlusvastast operatsiooni organiseeritud kuritegevuse rühmituste vastu, kelle tegevus hõlmas 
ka muud rasket kuritegevust, näiteks uimastikaubandust ja rahapesu.  
 
EUIPO tegevdirektor Christian Archambeau ütleb: 
 

„Võltsimine ei ole ohvriteta kuritegu. Võltstooted võtavad seaduslikelt ettevõtetelt müügitulu 
ja jätavad valitsused ilma vajalikest tuludest. Nendega kaasnevad selged tervise- ja 
ohutusriskid kasutajatele. Kuid nagu näitab meie koostöö Europoliga, võib võltsimisest 
saadud tulu toetada ka rasket organiseeritud kuritegevust. Selle probleemi täielikuks 
lahendamiseks on vaja kooskõlastatud rahvusvahelist tegevust kõigil tasanditel.“ 

 
Praegused hinnangud on toodud intellektuaalomandiõiguste rikkumise 2020. aasta aruandes, mis 
koondab EUIPO aruanded intellektuaalomandi kohta ELi ja ülemaailmsel tasandil, sealhulgas 
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) ja Euroopa Patendiametiga (EPO) koos 
tehtud uurimiste tulemused. 

https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.linkedin.com/company/euipo
http://www.youtube.com/euipo
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/


 

                    

 
Olukorraaruande käsitleb ka uuringuid võlts- ja piraattoodete mahu kohta rahvusvahelises 
kaubanduses ning suure intellektuaalomandiõiguse osakaaluga tööstusharude panust 
majanduskasvu ja töökohtade loomisesse. Aruande sisaldab on uusi teadmisi, kuidas kasutavad 
intellektuaalomandit väikesed ja keskmised ettevõtjad (VKEd). 
 
EUIPOst 
 
EUIPO on ELi detsentraliseeritud asutus, mis asub Alicantes (Hispaania). EUIPO haldab 
Euroopa Liidu kaubamärkide ja ühenduse registreeritud disainilahenduste registreerimist, mis 
tagavad intellektuaalomandi kaitse kõigis ELi liikmesriikides. Samuti teeb EUIPO koostööd ELi 
riiklike ja piirkondlike intellektuaalomandiametitega. 
 
2009. aastal asutati intellektuaalomandiga seotud õigusrikkumiste Euroopa vaatluskeskus, et 
toetada intellektuaalomandiõiguste kaitset ja jõustamist ning võidelda intellektuaalomandiõiguste 
rikkumise suureneva ohuga Euroopas. Vaatluskeskus viidi 5. juunil 2012 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EL) nr 386/2012 EUIPO alluvusse. 
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