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Santrauka 

1. Prekyba suklastotomis prekėmis kelia ilgalaikę, vis didėjančią pasaulinio 

masto socialinę ir ekonominę riziką veiksmingam viešajam valdymui, verslo sėkmei ir 

vartotojų gerovei. Kartu ši veikla organizuotoms nusikalstamoms grupuotėms tampa 

pagrindiniu pajamų šaltiniu. Ji taip pat stabdo ekonomikos augimą, nes turi didelę 

įtaką iš verslo gaunamoms pajamoms ir trukdo įmonėms diegti naujoves. 

2. Suklastotos ir piratinės prekės gabenamos praktiškai visomis transporto 

priemonėmis. Nagrinėjamu laikotarpiu suklastotos prekės pagal vertę akivaizdžiai 

daugiausia buvo gabenamos konteinervežiais. Vertinant konfiskavimo atvejų skaičių, 

neteisėtos prekybos padirbtomis prekėmis reikmėms vis dažniau pasitelkiami maži 

siuntiniai, ir tai tampa didele problema siekiant užtikrinti teisės aktų vykdymą. 

Neteisėtai prekybai klastotojų naudojami maži siuntiniai siunčiami paštu arba 

naudojantis skubių siuntų pristatymo paslaugomis. 

3. Tai kelia didelių sunkumų muitinėms, dėl to susirūpinta tarptautiniu lygmeniu 

ir Pasaulio muitinių organizacijoje (PMO). Įprastai pateikiamos informacijos, kaip 

antai krovinio deklaracijos ir muitinės tarpininkų pagalbos duomenys, dažnai 

pasigendama mažos apimties prekybos atveju. 

4. Norint paštu išsiųsti mažą kiekį prekių užtenka pateikti supaprastintą 

dokumentaciją. Joje nurodytos informacijos tikrumą patvirtina siuntėjas ir ji paprastai 

netikrinama, o tai sudaro sąlygas teisėtoms klaidoms ir sukčiavimui. Informacija 

paprastai teikiama spausdintine forma ir neprieinama elektroninėmis priemonėmis. 

Tokią informaciją, pristačius prekę, paprastai gaudavo tik paskirties šalių muitinės. 

Nors įgyvendinant elektroninius duomenų mainus padaryta pažanga, šioje srityje dar 

reikia daug nuveikti. Dėl to muitinėms tenka spręsti dilemą: jos turi tvarkyti importo 

prašymus skubos tvarka, kartu tinkamai įvertinti muito mokesčius ir stebėti 

importuojamas prekes, kad užkirstų kelią neteisėtai prekybai. 

5. Didesnės skubių siuntų pristatymo bendrovės paprastai teikia „nuo durų iki 

durų“ paslaugas, o prekės stebimos ir atsekamos elektroninėmis priemonėmis. Šiuo 

būdu surenkama ir papildoma informacija apie siuntėją, prekę ir gavėją. Tai gali būti 

vertingas duomenų šaltinis, kuris, juo leidus naudotis muitinėms, labai padėtų vertinti 

kylančią riziką. Skubių siuntų pristatymo paslaugų teikėjai ir muitinės vis dažniau 

bendradarbiauja siekdami geriau keistis duomenimis ir informacija. Vis dar yra 

tobulintinų dalykų, nes reikia išspręsti privatumo ir konfidencialumo klausimus. Kaip 

ir pašto operacijų atveju, siuntėjo pateiktoje informacijoje gali būti klaidų, tyčia 

klaidingai pateiktos informacijos arba tokia informacija gali būti sukčiavimo atvejis. 

6. Šios ataskaitos analizėje vadovaujamasi dviejų rūšių duomenimis: informacija 

apie prekybą suklastotomis prekėmis, grindžiamą muitinių duomenimis apie 

suklastotų prekių konfiskavimą, kuriuos pateikė Pasaulio muitinių organizacija, 

Europos Komisijos mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas ir JAV 

muitinės ir sienų apsaugos agentūra. Šiuos duomenis papildo Pasaulinės pašto 

sąjungos (PPS) ir Eurostato COMEXT duomenų bazės statistiniai duomenys dėl 

tarptautinės mažų siuntinių prekybos. 

7. Išsami 2011–2013 m. duomenų analizė rodo, kad nors padirbtos prekės 

akivaizdžiai daugiausia gabenamos konteinervežiuose (pagal konfiskuotų prekių vertę 

ir kiekį), maži siuntiniai yra svarbūs pagal konfiskavimo atvejų skaičių; beveik 



63 proc. muitinės konfiskuotų suklastotų ir piratinių prekių buvo rasta mažuose 

siuntiniuose. Šie paštu ar per skubių siuntų kurjerį siunčiami siuntiniai paprastai būna 

labai maži. Daugelyje konfiskuotų siuntinių randama 10 ar mažiau prekių. 

8. Kalbant apie konkrečius sektorius, su klastojimu susiduriama praktiškai 

visuose pramonės sektoriuose, nors ir skirtingu mastu. Pavyzdžiui, mažuose pašto 

siuntiniuose ar skubių siuntų siuntose buvo siųsta 84 proc. konfiskuotos suklastotos 

avalynės, 77 proc. suklastotos optinės, fotografijos ir medicininės įrangos (daugiausia 

akinių nuo saulės) ir 66 proc. muitinės konfiskuotų informacinių ir ryšių technologijų 

(IRT) prietaisų. Tai pasakytina ir apie daugiau kaip 63 proc. muitinės konfiskuotų 

padirbtų laikrodžių, odos gaminių, rankinių ir juvelyrinių dirbinių. 

9. Kalbant apie ekonomikos ypatumus, analizė parodė, kad smulkių siuntinių 

siuntimo srityje dominuoja keletas šalių, kaip antai: Kinija, Honkongas (Kinija), 

Indija, Singapūras, Tailandas ir Turkija. Nustatyta, kad tokiose pagrindinėse siuntų 

siuntimo šalyse kaip Kinija, Indija ir Tailandas, suklastotos ir piratinės prekės 

veikiausiai ir pagaminamos, o kitos šalys, pvz., Honkongas (Kinija) ir Singapūras, yra 

svarbūs tranzito punktai. 

  



Mažų pašto siuntinių naudojimas prekybos suklastotomis 

prekėmis reikmėms 

 

FAKTAI IR TENDENCIJOS 

Šiame tyrime nagrinėjamos galimybės mažus siuntinius naudoti prekybos suklastotomis ir piratinėmis prekėmis 

reikmėms. Jame nurodomos teisinės ir ekonominės aplinkybės, kuriomis teikiamos skubių siuntų pristatymo ir 

pašto paslaugos. Čia taip pat apžvelgiami turimi duomenys apie paštu ir per kurjerius siunčiamų mažų siuntų 

kiekį, atsižvelgiant į suklastotų ir  piratinių prekių konfiskavimo atvejus. Be to, tyrime analizuojamos sąsajos 

tarp stebėtos mažų siuntinių rinkų dinamikos ir turimos informacijos apie klastotojų piktnaudžiavimą šiomis 

paslaugomis suklastotų ir piratinių prekių reikmėms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaitykite šį leidinį internetu adresu https://doi.org/10.1787/9789264307858-en. 

Šis veikalas skelbiamas EBPO „iLibrary“, kur pateikiamos visos EBPO knygos, periodiniai leidiniai ir statistinių duomenų 

bazės. 

Daugiau informacijos žr. www.oecd-ilibrary.org . 

 

 


