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Viltotu
apģērbu,
apavu
un
aksesuāru
(piemēram, kaklasaišu, šaļļu, jostu un cepuru)
ražošana un izplatīšana Eiropas Savienībā ik gadu
legālo preču ražotājiem rada vairāk nekā
26 miljardus EUR lielus zaudējumus.
Pētījuma dati liecina, ka viltotu apģērbu, apavu un
aksesuāru pārdošanas apjoms ir pielīdzināms
gandrīz 10 % no nozares kopējā pārdošanas apjoma
visās 28 ES valstīs.
Zaudēts 363 000 darbavietu: viltojumi izraisa
darbavietu skaita samazināšanos nozarē, jo legālie
ražotāji un izplatītāji saražo un pārdod mazāk
preču, nekā spētu, ja nenotiktu preču viltošana.
Pētījumā novērtētas arī viltoto preču tirdzniecības izraisītās netiešās sekas:
 Ja ņem vērā arī preču viltošanas pastarpināto ietekmi uz preču piegādātājiem, var
aprēķināt, ka uzņēmumi visā Eiropā zaudē 43,3 miljonus EUR no pārdošanas
ieņēmumiem un aptuveni 518 000 darba vietu.
 Tā kā viltojumu ražotāji un tirgotāji nemaksā nodokļus, sociālās iemaksas un
PVN, tad visu 28 ES valstu budžeta ieņēmumi sarūk par vairāk nekā
8 miljardiem EUR.

Latvijā viltotu apģērbu, apavu un aksesuāru ražošana un
izplatīšana legālo preču ražotājiem ik gadu rada 70 miljonus
EUR lielus zaudējumus, kas pielīdzināms 22,5 % no nozares
kopējā pārdošanas apjoma valstī.
Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību
The economic cost of IPR infringement in the
pārkāpumu novērošanas centra pētījums clothing, footwear and accessories sector
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