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Звіт про виконання плану роботи Закарпатської митниці ДФС 
за 2018 рік
Розділ 1. Організація роботи щодо забезпечення виконання встановлених завдань із надходження платежів до бюджету, здійснення контролю за повнотою нарахування митних платежів
За  2018 рік  Закарпатською митницею ДФС перераховано до державного бюджету 5 595 943,1 тис. грн. податків та зборів, що становить 105,5% виконання індикативного показника доведеного ДФС України в сумі 5 305 213,5  тис. грн. Обсяги перерахувань за 2018 рік (5 595 943,1 тис. грн.) є  більшими  від надходжень 2017 року (4 344 510,4 тис. грн.) на 28,8 %,  або на 1 251 432,7 тис. грн. 
У тому числі, до загального фонду бюджету спрямовано 5 141 606,4 тис. грн., що становить 106,3% від доведеного показника (4 837 859,2 тис. грн.). Перерахування загального фонду більші відносно аналогічного періоду 2017 року (4 227 846,5 тис. грн.) на 913 759,9 тис. грн. або на 21,6%

Середньоденні перерахування за 2018 рік склали 22 473,7 тис. грн., що на 4 884,6 тис. грн або на 27,8% більше ніж за 2017 рік (17 589,1 тис. грн).
	
	Основними бюджетоформуючими товарами 2018 рік були:
8703
Автомобілі легкові 
1 348,8 млн.грн
8471
Машини АОІ
436,6 млн.грн
8707
Кузови
337,3 млн.грн
8701
Трактори
147,9 млн.грн
8708
Частини та пристрої моторних ТЗ
139,6 млн.грн
8704
Моторні ТЗ
137,0 млн.грн
8443
Обладнання друкарське
114,6 млн.грн
8407
Двигуни внутрішнього згоряння 
88,8 млн.грн
9022
Апаратура, що використовує рентгенівське, альфа-, бета- або гамма-випромінювання
80,6 млн.грн
3923
Вироби з пластмаси 
78,5 млн.грн
 
Найбільш вагомі митні платежі сплачено наступними імпортерами:
	ТОВ "ПОРШЕ УКРАЇНА"
1 067,1 млн.грн
ПрАТ "ЄВРОКАР"
538,5 млн.грн
П-во "ОРСІ"
370,7 млн.грн
ІП "ЛОГІН"
171,3 млн.грн
ІП "І-АР-СІ"
108,5 млн.грн
ДП "Електролюкс ЛЛС"
95,5 млн.грн
ТзОВ "Флекстронікс ТзОВ"
93,4 млн.грн
ТОВ "Хюндай Мотор Україна"
76,2 млн.грн
ДП "ВАЙЛЛАНТ ГРУПА УКРАЇНА"
68,5 млн.грн
ТОВ "Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед"
68,4 млн.грн
ТОВ "РЕСІЛЮКС УКРАЇНА"
62,1 млн.грн 
УАП ТОВ "Фішер-Мукачево"
60,6 млн.грн
ТДВ "Перечинський ЛХК"
53,4 млн.грн
ТОВ "ВІРЛПУЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"
49,0 млн.грн
ТзОВ "КМ ДІСТІ"
46,0 млн.грн
ТОВ "БІЗОН-ІМПОРТ"
40,5 млн.грн
ТОВ "Ядзакі Україна"
40,3 млн.грн
ТОВ "ЮНАЙТЕД ФОРЕСТ"
38,8 млн.грн
ПП  "ГРАНД АВТО"
37,4 млн.грн
ТОВ "Дунапак Таврія"
31,6 млн.грн

	Основним фактором впливу на стан справляння платежів упродовж 2018 року стала наявність у структурі доходів митниці значної питомої ваги податків, сплачених суб’єктами ЗЕД, які не перебувають в митниці на обліку. За рахунок митного оформлення таких товарів сплачено 3 374,0 млн. грн податків (60,3% від загальних обсягів перерахувань). У 2017 році обсяги податків таких суб’єктів складали 2 563,0 млн. грн  (59 % від загальних обсягів перерахувань).

Серед основних 20 бюджетоформуючих платників податків зони діяльності митниці, якими сплачено 3 117,8 млн. грн (55,7% всіх перерахувань митниці),  є лише 6 платників податків зони діяльності Закарпатської митниці ДФС, якими сплачено 854,6 млн. грн податків або 15,3%.
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При здійсненні контролю правильності визначення митної вартості товарів митницею неухильно дотримувалися положення Митного кодексу України, відповідні норми міжнародного права (стаття VII ГАТТ "Оцінка товару для митних цілей" та Угода про застосування статті VII ГАТТ ), а також вимоги наказу ДФС від 11.09.2015 № 689 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо роботи посадових осіб органів доходів і зборів з аналізу, виявлення та оцінки ризиків при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України».
Завдяки належному виконанню норм чинного митного законодавства та вжиттю відповідних контрольних заходів, за підсумками 2018 року митницею  забезпечено позитивні тенденції роботи в напрямку контролю за визначенням митної вартості товарів, у тому числі:
Показник
2018 рік
2017 рік
Динаміка



різниця
%
Сума перерахованих до бюджету митних платежів за рахунок коригування митної вартості, млн.грн.
133,46
78,98
54,48
69,0%
Середній рівень митної вартості, $/кг
2,84
2,49
0,35
14,1%
Кількість прийнятих рішень про коригування МВ
47
31
16
51,6%
- у тому числі рішення по гарантії згідно ст.55 МКУ
0
0
 
 
- у тому числі оскаржені рішення  
0
0
 
 
- у тому числі скасовані рішення
0
0
 
 

В напрямку проведеної класифікаційної роботи слід зазначити наступне.
Протягом 2018 року митницею прийнято 40 рішень про визначення коду товару, згідно з якими класифіковано 46 товарів (у 2017 році – 24 рішення та 30 товарів відповідно). Кількість класифікованих товарів із зміною коду товару, що призвели до збільшення митних платежів, 23 – у  2018 році проти 17 – у 2017. Сума збільшення митних платежів за результатами класифікаційної роботи у 2018 році складає 861,62 тис. грн., що на 8,75 відсотка більше у порівнянні з попереднім роком.
	Результатом класифікаційної роботи митниці є прийняті у 2018 році два попередній класифікаційних рішення по комплектних об’єктах –  «асфальтовий завод» та «завод з виробництва пива». Фактурна вартість зазначених об’єктів становить 400, 99 та 438 тис. євро відповідно.
	Найбільш значимі рішення про визначення коду товару у 2018 році митницею прийнято на товар «кабель електричний типу H1Z2Z2-К, призначений для підключення фотогальванічних модулів сонячних електростанцій». Товар заявлено до митного оформлення за кодом 8544499500 згідно з УКТЗЕД – проводи ізольовані без з’єднувальних пристроїв для напруги понад 80 В, але не більш як 1000 В – ставка ввізного мита 7% (преференційна ставка 1,8% для товарів походженням з ЄС). Відповідно до прийнятих рішень товар класифіковано за кодом 8544601010 згідно з УКТЗЕД – проводи ізольовані без з’єднувальних пристроїв для напруги понад 1 000 В –  ставка ввізного мита 10% (преференційна ставка 2,5% для товарів походженням з ЄС). За результатами прийнятих рішень загальна сума додатково нарахованих митних платежів  склала майже 175 тис. грн.
	В рамках перевірочної роботи митницею ініційовано проведення постаудиту суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Порше Україна» (02152, м. Київ, пр. Павла Тичини,  1-В) з метою донарахування митних платежів, несплачених вказаним імпортером внаслідок невірної класифікації товару «частини холодильного обладнання до кондиціонерів транспортних засобів». В результаті проведених контрольно-перевірочних заходів додатково сплачено до Держбюджету  46,22 тис. грн. 
	Також, у зв’язку з прийняттям митницею рішень про визначення коду товару «газовий конденсат природний» (імпортер – ТОВ «Теміртранс- Захід»), згідно з якими товар класифіковано як «нафтопродукт (середній дистилят)» товарної підкатегорії 2710192900 згідно з УКТЗЕД, з метою недопущення втрат Держбюджету матеріали проведеної митницею тематичної перевірки митних оформлень товару зазначеним імпортером направлено до Офісу великих платників податків ДФС та ГУ ДФС у Закарпатській області для вжиття відповідних контрольно-перевірочних заходів в межах повноважень.
З метою налагодження взаємодії з територіальними органами Державного агентства лісових ресурсів України в напрямку контролю за експортом лісоматеріалів у грудні 2018 року проведено робочу зустріч керівництва управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання Закарпатської митниці ДФС з керівництвом Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства, на якій обговорено питання, що виникають під час митного оформлення в режимі експорту лісо- та пиломатеріалів, а також шляхи їх вирішення.
Зокрема, було обговорено діючі міждержавні стандарти щодо типу, якості лісоматеріалів та ступеня їх обробки, при цьому звернуто увагу працівників митниці на те, що відповідно до наказу Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 14.12.2015 №186 з 01.01.2019 року в Україні втрачають чинність міждержавні стандарти, що розроблені до 1992 року. У зв’язку із  зазначеним Державним підприємством «Лісогосподарський Інноваційно-Аналітичний Центр» розробляються нові технічні умови (ТУ) на лісопродукцію, на яку відсутні діючі європейські стандарти (EN), та які набирають чинності у 2019 році.
	За результатами проведеної зустрічі сторонами було узгоджено проведення на початку 2019 року спільного короткотермінового семінару (навчання) з представниками митниці щодо змісту та вимог розроблених нових технічних умов та діючих європейських стандартів  на лісопродукцію, якими слід керуватися в роботі  у 2019 році. 
За результатами заходів контролю визначення країни походження товарів за період роботи у 2018 році:  
1) до держбюджету додатково надійшло митних платежів 10 312,8 тис. грн.(+5 897,3 тис. грн., +133,6%  до минулого року), з них:
9 155,5 тис. грн. справлений під час митного оформлення товарів, 
1 157,3 тис. грн. після митного оформлення (у т.ч. суми штрафних санкцій та пені, передбачених статями 50 та 129 Податкового кодексу України).
 Із вказаних показників за 5-ма випадками несплати особливих видів мита до держбюджету донараховано 12,1 тис. грн. митних платежів після митного оформлення; 
 2) для відновлення режиму вільної торгівлі з країнами ЄС платниками подано митниці 51 заяву на 2 332,7 тис. грн., з яких:
 за 2 - відмовлено (на 87,7 тис. грн., причина: невідповідність зразкам печаток митних органів Великобританії);
 за 25  - подані преференційні документи скеровано на перевірку (на 730,2 тис. грн.);
 за 24 - здійснено повернення митних платежів з бюджету (на  1 514,8 тис. грн., що на 1 018,0 тис. грн. менш до минулого року); 
3) через ДФС України направлено на перевірку в країни експорту 2 205 документів про походження товарів, з них у 2018 році - 1904. 
Відпрацьовано результати перевірки 210 документів, направлених на перевірку у попередніх періодах, з яких по 70 документам преференційне походження товарів не підтверджено (на 347,3 тис. грн.). При цьому, по вказаним випадкам:       
 самостійно донараховано та сплачено імпортерами митних платежів до бюджету 326,8 тис. грн.; 
 за 2 випадками митницею здійснюються заходи щодо доплати митних платежів (15,7 тис. грн.);
 за 1 випадком – згідно перевірки ГУ в Закарпатській області платнику виставлено податкові повідомлення – рішення (розрахована сума митних платежів 4,8 тис. грн., яка на теперішній час не погашена);
  за 6-ма випадками не підтвердження декларацій інвойс у зв’язку із поданням імпортерами ретроспективних сертифікатів EUR.1 документи повторно скеровано на перевірку;
 4) митницею скеровано до Головного управління ДФС 9 матеріалів для проведення перевірок на 612,0 тис. грн., з яких 546,5 тис. грн. сплачено (суми наведено з урахуванням штрафних санкцій та пені): 
 до ГУ Закарпатської області ДФС – у 8 випадках з питання правомірності застосування знижених рівнів ставок ввізного мита за Угодою про вільну торгівлю з ЄС на розраховану суму митних платежів 551,3 тис. грн., з яких  546,5 тис. грн. погашено, 4,8 тис. грн. - не сплачено за податковими повідомленнями-рішеннями (не підтверджене преференційне походження після перевірки у країні ЄС);          
 до ГУ Харківської області - за 1 випадком (ТОВ «Інтермаштрейдінг») щодо повноти нарахування антидемпінгового мита (на теперішній час за ініціативою податківців очікуються результати перевірки сертифікату ORIGINAL у країні його видачі; розрахована сума митних платежі 63,3 тис. грн.); 
5) проведено верифікацію 39 документів про походження, з них: 
38  сертифікатів форми EUR.1 та 2 СТ-1 (преференційне походження товарів підтверджено), 
30 декларацій інвойс, з яких: 29 документів - преференційне походження не підтверджене (кондитерські вироби, експортер ТОВ Укрпромінвест-Мукачево»), 1 документ – підтверджено.
В роботі перебувають 4 запити ДФС щодо перевірки 69 сертифікатів форми EUR.1: 
68 сертифікатів на продукти переробки – схемні джгути, за запитом Словаччини; експортер ТОВ «Ядзакі України»;  
1 сертифікат – древ’яні будівельні конструкції, за запитом Румунії; експортер ФОП Ацбергер М.
За 2018 рік митницею видано 6 648 сертифікатів форми EUR.1 (+4 555 до відповідного періоду минулого року) 177 експортерам.  
    На збільшення обсягу виданих сертифікатів вплинули зміни законодавства, а саме: припинення з 1 січня 2018 року преференцій в рамках Генеральної системи преференцій ЄС (GSP) на товари, походженням з України, що супроводжувалося видачею ТПП України сертифікатів форми А.
    Серед країн експорту переважають: Угорщина, Німеччина, Польща, Румунія, Австрія, Італія. 
    Серед товарів: готові вироби, виготовлені з давальницької сировини; продовольчі консервовані товари; рослинна продукція, вирощена на території України; промислові товари; вироби та матеріали з деревини; товари машинобудівної та автомобільної галузі.    
В зоні діяльності Закарпатської митниці ДФС наявні 8 місць дислокації, в яких організовано видачу сертифікатів EUR.1 (на 2019 рік збільшено до 9). Видачу сертифікатів здійснювали 19 посадових осіб (на 2019 рік збільшено до 29 чоловік).  
В процесі видачі сертифікатів форми EUR.1 справлено ввізного мита відповідно до статті 15 Протоколу 1 до Угоди про вільну торгівлю з ЄС (за використану сировину іншого походження при виготовленні продуктів переробки) у сумі 31 639,9 тис. грн. (у 2016 році – 256,5 тис. грн., у 2017 році – 735,4 тис. грн.).
Станом на 01.01.2019 статус схваленого експортера отримали 14 суб’єктів ЗЕД зони діяльності Закарпатської митниці ДФС. Вказаними експортерами за 2018 року здійснено 1400 експортних поставок.
Взаємодія з підрозділами митниці та суб’єктами ЗЕД впродовж 2018 року здійснювалася шляхом:
1) направлення методологічних та контрольних матеріалів з напряму метою посилення контролю за митним оформлення імпортних товарів на умовах вільної торгівлі та, на які законодавством встановлено (змінено) особливі види мита;
2) проведення чотирьох виїзних робочих нарад з питань надання методологічної допомоги посадовим особам митниці та суб’єктам ЗЕД щодо класифікаційної роботи, митно-тарифного регулювання ЗЕД, запровадження нового порядку видачі сертифікатів EUR.1 (17 січня 2018 – м. Мукачеве, 2 лютого 2018 – м. Ужгород, 15 лютого 2018 – м. Виноградів, 19 вересня 2018 – м. Виноградів); 
3) налагодження роботи щодо розроблення та введення в дію профілів ризику «Заходи оперативного реагування (на регіональному рівні)» з напряму правомірності застосування знижених рівнів ставок ввізного мита на умовах вільної торгівлі з країнами ЄС та ЄАВТ. 
На теперішній час митницею введено в дію одне доповнення до профілю ризику «Заходи оперативного реагування (на регіональному рівні)» «Контроль правомірності застосування преференційного режиму оподаткування», до якого додано 29 записів, що стосуються 40 підприємств-експортерів ЄС. Окрім цього, введено доповнення «Контроль правомірності застосування преференційного режиму оподаткування продуктів переробки».
При формуванні зазначених регіональних профілів ризику враховується, насамперед, інформація щодо експортерів, преференційні документи яких не підтверджено у ході перевірки відповідно до статей 32-33 Протоколу І до Угоди, у т.ч. щодо вживаних транспортних засобів та з урахуванням вимог щодо окремих експортерів, доведених ДФС України. Зазначені регіональні профілі ризику доповнюються та уточнюються враховуючи результативність їх спрацювання, а також інформації, щодо доводиться ДФС;   
4) взаємодії з відділом інформаційних технологій митниці стосовно отримання інформації з бази даних електронних копій МД результатів митного оформлення товарів та преференційних умовах вільної торгівлі, товарів, на які законодавством встановлено особливі види мита, а також з метою правильності заповнення окремих граф митних декларацій для  подальшого моніторингу;     
5) доведення основних нововведень митного законодавства в процесі участі у робочих нарадах, організованих керівництвом митниці та ГУ Закарпатської області, а також висвітлення відповідної інформації через медіа та інші інформаційні ресурси.
	Протягом року на митних постах митниці було забезпечено справляння митних платежів, контроль правильності обчислення, своєчасності та повноти їх сплати, застосування заходів щодо їх примусового стягнення у межах повноважень, визначених Митним Кодексом України та іншими законодавчими актами України, організація застосування гарантій забезпечення сплати митних платежів. Для виконання індикативних показників доходів державного бюджету було виявленні та залученні усі наявні резерви зокрема, шляхом проведення додаткових заходів щодо контролю за правильністю класифікації товарів, визначення їх митної вартості та країни походження.
Здійснювався щоденний моніторинг митного оформлення товарів, у частині перевірки правильності визначення митної вартості товарів, їх класифікації згідно з УКТЗЕД.
Митний пост «Косонь» - індикативні показники  із находження коштів до бюджету  доведено загальною сумою  48,8 тис. грн. Перераховано за підсумками роботи у 2018 до Держбюджету понад  56 965,52 тис. грн., що становить 116,7 % виконання доведених митницею індикативних показників.      
Митний пост «Лужанка» - забезпечено виконання доведених індикативних показників доходів на  108,57 % (план – 5238 тис. грн., факт – 5686,96 тис. грн.).
Митний пост «Тиса» - індикативні показники  із находження коштів до бюджету  на 2018 доведено загальною сумою  1 775 660,70 тис. грн. Перераховано за підсумками роботи у 2018 до Держбюджету понад  1 841 129,32 тис. грн., що становить 103,7 % виконання доведених митницею індикативних показників.      
Здійснювався ряд організаційних заходів, серед них забезпечення контролю за правильністю класифікації товарів, визначення їх митної вартості та країни походження, зокрема направлення запитів щодо визначення митної вартості у 36 випадках. 
Митний пост «Вилок» - Доведені індикативні показники виконано в повному об’ємі. Забезпечено виконання доведених індикативних показників доходів на 111,79 % (план – 289,5 тис. грн., факт – 323,63 тис. грн.).
Митний пост «Ужгород» - перераховано до Державного бюджету України  350  988  310  грн., при плані  331 182  000 грн., що становить 106 %  виконання  плану доведених  індикативних показників.
  Митний пост «Неветленфолу» - забезпечено виконання доведеного плану у 2018 р. на 111 % (план – 88 660,4 тис. грн.,  факт – 98 643,8 тис. грн.).
У 2018 році залучено нових суб’єктів ЗЕД: ТОВ "АНВАРД ІНДАСТРІАЛ ГРУП" (39805550), ТОВ "Стубліна-УА" (36132217), IНОЗЕМНЕ ПIДПРИЄМСТВО "І-АР-СІ" (38204199), ТОВ "ХКФ ЮНІСОФТ" (40898837), ТОВ «СЕРВІСОПТОРГ».

Митний пост «Мукачево» - сумарно доведено індикативні показники надходжень митних платежів у розмірі 1 024 972 тис. грн., перераховано 1098064 тис. грн. що склало 107.1 % виконання.
У напрямку контролю декларування митної вартості – направлено до спеціалізованого підрозділу 3730 запитів. Особовим складом посилено контролювалося митне оформлення товарів, про які заявлено неповні відомості (виробник, торгова марка, країна походження невідомі). Також проводився всебічний аналіз задекларованої митної вартості, рівень якої є меншим вартості ідентичних/подібних товарів, оформлених за основним методом визначення митної вартості. Під постійним контролем перебував і напрямок класифікації товарів. Всього особовим складом прийнято 6 класифікаційних рішень.
Митний пост «Ужгород - центральний» - виконання індикативних показників за 2018 рік 1 763 166,16 тис. грн. (103,1 %).
Проведенні додаткові заходи щодо контролю за правильністю класифікації товарів, визначення їх митної вартості та країни походження – протягом року направлено до спеціалізованого підрозділу про визначення митної вартості – 3944 запитів.
Прийнято 14 класифікаційних рішення правильності визначення митної вартості товарів, їх класифікації згідно з УКТЗЕД.       
           Митний пост «Хуст» - у напрямку контролю декларування митної вартості – направлено до спеціалізованого підрозділу 685 запитів. Особовим складом посилено контролювалося митне оформлення товарів, про які заявлено неповні відомості (виробник, торгова марка, країна походження невідомі). Також проводився всебічний аналіз поданих до митного оформлення документів, у випадках виявлення неточностей, виправлень тощо направлено 4 запити для подальшої перевірки до профільного підрозділу.
            Під постійним контролем перебував і напрямок класифікації товарів. З початку роботи митного посту (з 20.06.2018) направлено до спеціалізованої лабораторії 1 запит на дослідження проб товарів. Особовим складом винесено 3 рішення щодо класифікації товарів, в результаті чого складено 2 протоколи про порушення митних правил на суму 36 тис. грн.
Вживалися заходи щодо правильного визначення країни походження товарів та зменшення кількості випадків декларування її невідомою.
З часу створення митного посту «Хуст» (20.06.2018) доведено очікувані показники надходжень митних платежів у розмірі 57 055 тис. грн. Виконання яких складає 105 % (перераховано 60 361 тис.грн.).
              Митний пост «Виноградів-вантажний» - проводилася робота щодо відшукання додаткових резервів у цьому напрямку, зокрема, постійно зверталася увага на контроль правильності класифікації товарів, визначення митної вартості, країни походження, застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання. У напрямку контролю декларування митної вартості – направлено до спеціалізованого підрозділу 2450 запитів. Особовим складом посилено контролювалося митне оформлення товарів, про які заявлено неповні відомості (виробник, торгова марка, країна походження невідомі). Також проводився всебічний аналіз задекларованої митної вартості, рівень якої є меншим вартості ідентичних/подібних товарів, оформлених за основним методом визначення митної вартості. Працівниками митного посту прийнято 8 рішень з коригування митної вартості. Розрахована згідно АСМО «Інспектор» ефективність (за рахунок різниці між фактурною і митною вартістю, якщо графа 43 ≥ 2, тобто при додаткових методах визначення митної вартості) складає 29,5 млн. грн. (за 2017 рік – 28,6 млн. грн.)
           Під постійним контролем перебував і напрямок класифікації товарів. Протягом 2018 року направлено до спеціалізованої лабораторії 8 запитів на дослідження проб товарів. Особовим складом направлено 3 запити щодо класифікації товарів до профільного підрозділу.
Вживалися заходи щодо правильного визначення країни походження товарів та зменшення кількості випадків декларування її невідомою. Протягом року задекларовано 319 товарів з невідомим походженням загальною митною вартістю 39,6 млн. грн., або 4,8 % вартості оподатковуваного імпорту. Так як пільгова і повна ставка ввізного мита у більшості випадків співпали – додатково за рахунок декларування країни походження невідомою надійшло всього 2 тис. грн. У рамках взаємодії з Управлінням адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання, на підставі проведеного аналізу митним постом направлялися копії сертифікатів про походження товарів (здебільшого транспортних засобів) для верифікації. При необхідності до нараховувалися митні платежі.
Сумарно доведено очікувані показники надходжень митних платежів у розмірі 226 488 тис. грн. Виконання складає 111 % (перераховано 251 366,7 тис. грн.) (для порівняння за 2017 рік (без ВМО «Хуст» показник складав 167 296,7 тис. грн., тобто зросли доходи на 21,8 %).
Митний пост «Павлово» - проводився моніторинг прогнозованих надходжень єдиного збору.  На 2018 рік до митного поста «Павлово» сумарно доведено індикативні показники надходжень митних платежів у розмірі  119,9 тис. грн. Виконання плану складає 119,4 %  (перераховано до держбюджету 143,22 тис. грн.).
Митний пост «Залізничний» - доведені прогнозні показники на 2018 рік  - 77294,00 тис. грн.,  фактично перераховано до державного бюджету 92586632,06 грн., що становить 119,79 % від доведених планових показників.
Протягом 2018 року підрозділами митного оформлення  забезпечувалося справляння митних платежів, контроль правильності обчислення, своєчасності та повноти їх сплати, із застосуванням заходів щодо їх примусового стягнення у межах повноважень, визначених Митним кодексом України та іншими актами законодавства України.  Основними платниками податків у 2018 році  були: ТОВ «ЮНАЙТЕД ФОРЕСТ», ТОВ «РЕГНО ІТАЛІЯ УА», ТзОВ «Дунапак Таврія», ТОВ «ТК ПАПІРІНФО», ТОВ «Компанія Укрімпап», ТОВ «ПАКОБО», ТОВ «УкрЮгімпекс», ТОВ «Торговий дім «Прайм папір», ТОВ «ПАПІРЕКС», ТОВ «Техноюг», ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «БЕРІЛ», ТОВ «Чоп-Транс-1», ТОВ «Кеннер Україна», ТОВ «ТД «Белтім Полімери», ТОВ «Берегівське ХПП», ТзОВ «ОМІА Україна»
На митному посту протягом 2018 року здійснювався контроль правильності визначення митної вартості товарів, їх класифікації згідно з УКТЗЕД. Протягом звітного періоду ВМО №2 (UA305020) було оформлено 199 МД у режимі ІМ-40. Фактів неправильного визначення митної вартості товарів не зафіксовано.
З метою планування обсягів зовнішньоекономічної діяльності, аналізу номенклатури товарів керівництвом митних постів систематично проводилися зустрічі з керівниками підприємств – учасників зовнішньоекономічної діяльності, з митними брокерами.
Протягом року застосовувалися заходи забезпечення сплати митних платежів при поміщенні товарів у відповідні митні режими у порядку та у випадку передбачених Митним кодексом України та чинними нормативно-правовими актами.
Митний пост «Ужгород-центральний» - постійно опрацьовувалися комерційні та товаросупровідні документи, що подавалися під час здійснення митного оформлення  товарів при розміщенні у різних митних режимах.
За результатами аналізу зовнішньоекономічних операцій учасників ЗЕД, в рамках застосування системи управління ризиками, застосовувався перелік індикаторів ризику, як один із інструментів системи управління ризиками та підстави для визначення, відповідно до статті 320 МКУ, форм та обсягів митного контролю. 
З метою проведення перевірочних заходів направлено 13 службових записок до Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії щодо питання про можливість направлення відповідного запиту  до іноземних митних органів українського контрагента  з метою проведення перевірочних заходів, для встановлення автентичності документів, поданих митному органу до митного оформлення.

Розділ 2. Організація роботи щодо здійснення митного контролю та митного оформлення товарів
Протягом 2018 року проводився аналіз здійснення митного оформлення товарів, що переміщувалися через митний кордон з використанням книжки А.Т.А. 
Протягом 2018 року встановлено 4 (чотири) випадки порушення граничної дати зворотного вивезення товарів. З них, термін однієї книжки (карнета) А.Т.А. було продовжено, за трьома на даний час виконуються необхідні процедури для складання протоколів про порушення митних правил.
	Забезпечено контроль за дотриманням процедур митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності та переміщувалися через митний кордон України. Забезпечено виконання діючих норм законодавства щодо призупинення митного оформлення товарів за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності.
Управлінням організації митного контролю та оформлення забезпечувалося здійснення контрольних заходів при митному оформленні товарів, що могли мати ознаки порушень прав інтелектуальної власності (ОПІВ) на підставі даних митного реєстру ОПІВ.
Протягом 2018 року – згідно статті 399 МКУ було 365 випадків призупинення митного оформлення товарів з ознаками порушень прав інтелектуальної власності, у аналогічному періоді 2017 року – 361 такий випадок.   
З початку 2018 року приймалися рішення щодо призупинення митного оформлення товарів, що містять наступні об’єкти права інтелектуальної власності:
- гарбузове насіння - корисна модель "Упаковка для зберігання і транспортування гарбузового насіння"– 182 випадки;
- горіхи волоські - корисна модель "Упаковка для зберігання і транспортування ядер горіхів волоських"- 56 випадків;
- кондитерські вироби - комбінований знак для товарів і послуг "ROSHEN"-14 випадків;
- сідельні тягачі, автомобілі – зображувальний знак "MERCEDES BENZ"– 36 випадків;
- мотоцикли - знак для товарів і послуг "HARLEY-DAVIDSON"– 18 випадків;
- системи для переливання - промисловий зразок "Пристрій для вливання кровозамінників та інфузійних розчинів ПР"- 6 випадків;
- вироби з пластмаси - знак для товарів і послуг "REHAU" - 1 випадок;
- дерев’яні палети - комбінований знак для товарів і послуг "EPAL"-4 випадки;
- трактори, комбайни - знак для товарів і послуг "JOHN DEERE"–7 випадків;
- коробка передач - комбінований знак для товарів і послуг "ZF"-1 випадок;
- запчастини до сільгосптехніки - знак для товарів і послуг "CLAAS"-1 випадок;
- телеприймачі - комбінований знак для товарів і послуг "LG"-1 випадок;
- підшипники кулькові - знак для товарів і послуг "FAG"-1 випадок;
- дискова борона - знак для товарів і послуг "KUHN" - 2 випадки;
- машини обробки інформації - комбінований знак для товарів і послуг "hp" -2 випадки;
- електроапаратура - знак для товарів і послуг "Schneider Electric"–4 випадки;
- паси привідні - комбінований знак для товарів і послуг "Gates" -1 випадок;
- напівпричепи - знак для товарів і послуг "KOGEL" - 8 випадків;
- ремені гумові привідні - комбінований знак для товарів і послуг "Gates" – 2 випадки;
- пристрій для комутації та маршрутизації. Маршрутизатор (роутер) - знак для товарів і послуг "cisco" – 2 випадки;
- регулюючий клапан - знак для товарів і послуг "spirax sarco" - 1 випадок;
- насоси циркулярні - знак для товарів і послуг "wilo" - 3 випадки;
- компресори - комбінований знак для товарів і послуг "KAESER KOMPRESSOREN" - 2 випадки;
- екскаватори - комбінований знак для товарів і послуг "JCB" - 9 випадків;
- елементи монтажу електроприладів - знак для товарів і послуг "legrand"-1 випадок;
- складові електродвигунів - знак для товарів і послуг "JUBANA"- 1 випадок.  
У 8 випадках призупинення митного оформлення скасовано згідно ч 7. статті 399 Митного кодексу України – правовласник не звернувся до митниці з письмовим вмотивованим клопотанням про продовження строку призупинення митного оформлення.
У всіх інших випадках митне оформлення товарів, оформлення яких було призупинено, поновлено на підставі листів правовласників, або осіб, уповноважених представляти інтереси правовласників. 
Протоколи про порушення митних правил (ПМП) за статтею 476 Митного кодексу України не складалися - у зв’язку з відсутністю необхідних підстав.
	Робочою групою, створеною наказами Закарпатської митниці ДФС від 06.02.2018 № 62 та від 14.08.2018 № 453 у 2018 році здійснено перевірку 18 складів тимчасового зберігання та 10 митних складів, що розташовані та функціонують у зоні діяльності Закарпатської митниці ДФС, за результатами якої складено відповідні акти оглядів. 
У ході проведення оглядів зафіксовано ряд порушень утримувачами складів тимчасового зберігання  та митних складів вимог Положення про склади тимчасового зберігання, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.2012 № 613, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 серпня 2012 р. за № 1307/21619, вимог Порядку надання складським об’єктам статусу "митний склад" та позбавлення такого статусу, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2012 № 835, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2012 р. за № 1324/21636.
За результатами проведених перевірок було зупинено дію 7 дозволів на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання (СТЗ), 2 дозволів на відкриття та експлуатацію митного складу, один дозвіл на відкриття та експлуатацію СТЗ анульовано.
 З метою недопущення фактів безпідставних затримок у митному оформленні товарів і транспортних засобів здійснювався контроль за дотриманням часових нормативів при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів. 

Кількість оформлених МД
 (шт. / % від загальної кількості оформлених МД)

2017 рік
2018 рік
Динаміка
Всього оформлено
174 386
185 067
+ 10 681
із них із затримками
673
1 150
+ 477

0,4%
0,6%
+ 0,2%
за основними типами декларацій
ІМ
61 850
64 721
+ 2 871

35,5%
34,9%
	0,6 %

ЕК
74 349
88 946
+ 14 597

42,6%
48,1%
+ 5,5 %
ТР
38 187
 400
-6 787

21,9%
17,0%
	4,9 %

окремо
ІМ 74
583
595
+ 12

0,3%
0,3%
0
ЕА
11 694
14 607
+ 2 913

6,7 %
7,9 %
+ 1,2 %

Динаміка змін митного оформлення товарів із застосуванням МД
 у 2017 та 2018 роках  
Тип МД
2017  рік
2018 рік
Динаміка 
Кількість МД
174 386
185 067
+ 10 681
Перевищено строк оформлення
673/ 0,4%
1 150/ 0,6%
+ 477 / + 0,2%

Причинами затримки у 2018 році були:  
	Затримка у пред’явленні декларантом товарів для митного контролю.

Призупинення митного оформлення по інтелектуальній власності.
Митні формальності поза місцем розташування ПМО.
Вихід з ладу комп’ютерної техніки.
Закінчення робочого дня згідно встановленого графіку роботи митного органу.
	Письмова вимога щодо надання додаткових документів по митній вартості.
	Підтверджене письмове бажання декларанта подати додаткові документи.

Обідня перерва.  
Відсутність зв’язку з ЄАІС Держмитслужби.
Проведення досліджень в лабораторії.
Призупинення митного оформлення нехарчової продукції.
	Запровадження протоколу про порушення митних правил.

Середній час митного оформлення 1 МД в 2017 та 2018 роках становить 94 та 209 (без врахування ЕЕ та ЕА – 100) хвилин відповідно,  при цьому: 
Час митного оформлення МД
2017 рік
2018 рік
Динаміка змін

Кількість МД у %
до 2 годин
89,5
87,2
-2,3
від 2 до 4 годин
6,2
6,6
+ 0,4
більше 4 годин
4,3
6,2
+1,9
Проводився аналіз проведеного моніторингу середнього часу митного оформлення МД у митних режимах імпорт, експорт і транзит товарів, відносно яких Автоматизованою системою аналізу управління ризиками (АСАУР) не генерувався перелік митних формальностей.
Середній час митного оформлення по МД у 2018 року перевищував час визначений Переліком Ключових показників ефективності ДФС.
Як правило, середній час оформлення МД відповідав часу, визначеному Переліком, на залізничних пунктах пропуску та при митному оформленні в митних режимах імпорт та експорт товарів ТОВ «Д’юті Фрі Трейдінг» в автомобільних пунктах пропуску.
Серед причин, що впливали на даний показник були затримки у митному оформленні, що обумовлені 255 статтею Митного кодексу України.  Найбільш поширена та часовитратна - призупинення митного оформлення по інтелектуальній власності. Також серед причин, що збільшували середній час оформлення МД, слід відзначити наступні: запровадження протоколів про порушення митних правил, підтверджене письмове бажання декларанта подати додаткові документи, відсутність зв’язку з ЄАІС ДФС, закінчення робочого дня згідно встановленого графіку роботи митного органу, вихід з ладу комп’ютерної техніки тощо.
Слід зазначати, що в січні, березні – липні, вересні 2018 року Закарпатською митницею ДФС виконано Ключовий показник ефективності ДФС щодо виконання граничного часу митного оформлення у митному режимі «імпорт».
Відділом контролю за переміщенням товарів  Управління організації митного контролю здійснювався контроль за забезпеченням дотримання положень Конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення 1975 року, у частині здійснення контролю за переміщення товарів та своєчасності закриття книжок міжнародного дорожнього перевезення (МДП). 
За 2018 рік  посадовими особами Закарпатської митниці ДФС  було здійснено 5 315 закриття книжок МДП з використанням модуля «Книжки МДП» АСМО «Інспектор». Із них з перевищенням встановленого терміну (більше 1 доби) здійснено закриття 41 книжок МДП, у т.ч., з порушенням – 7, у зв’язку з проведенням модифікації записів у АСМО «Інспектор» - 34.
Протягом 2018 року здійснювався аналіз баз даних програмно-інформаційного комплексу «Контроль за доставкою товарів» Єдиної автоматизованої інформаційної системи ДФС з метою забезпечення контролю за переміщенням товарів.
Постійно здійснювався моніторинг транзитних переміщень товарів. 
За 2018 рік було здійснено пропуск та оформлено товарів у режимі «транзит» за 59232 ДКПТ, з яких: 
- автомобільним транспортом – 56862; 
- залізничним транспортом – 2228; 
- іншими видами транспорту - 142. 
За вказаний період було зафіксовано 1 випадок недоставляння товарів до митниць призначення та 5 часткової втрати товарів.
Протягом 2018 року взято на облік 576 осіб, які здійснювали операції з товарами. У 137 випадках внесено зміни до облікових даних осіб, які здійснювали операції з товарами. Знято з обліку шляхом анулювання облікового номера 70 осіб, які здійснювали операції з товарами.
Протягом 2018 року на митних постах забезпечено проведення митних оглядів товарів і транспортних засобів комерційного призначення з дотриманням вимог ст.338 Митного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 467 «Про затвердження вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України»:
Митний пост «Косонь» - протягом звітного періоду здійснено 847 митних оглядів із складанням актів.
Митний пост «Ужгород» - протягом звітного періоду здійснено  14 153  митних оглядів із складанням актів.
Митний пост «Вилок» - оглянуто товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу зі складанням актів огляду у 2363 випадках.
Митний пост «Тиса» - протягом звітного періоду здійснено 5 944 митних оглядів із складанням актів.
Митний пост «Хуст» - з 20.06.2018 проведено 662 митних огляди, з них 323 – при експорті, 339 – при імпорті зі складанням відповідних актів митного огляду. Випадків безпідставного проведення митного огляду протягом не виявлено.
Митний пост «Виноградів-вантажний» - протягом року проведено 2 333 митних оглядів, з них 413 – при експорті, 1920 – при імпорті зі складанням відповідних актів митного огляду. Випадків безпідставного проведення митного огляду протягом 2018 року не виявлено.
Митний пост «Павлово» - забезпечено проведення 407 митних оглядів товарів і транспортних засобів комерційного призначення.
Митний пост «Ужгород-центральний» - 
Тип ВМД
Загальна кількість оформлених ВМД
Загальна кількість митних оглядів
Всього
% від загальної кількості ВМД
1
2
3
4
Разом по ЕК
11325
1290
11,4
Разом по ІМ
21637
652
3,01

Митний пост «Залізничний» - проводився контроль за поступовим, в межах можливого, зменшенням кількості митних оглядів товарів та транспортних засобів комерційного призначення. Впроваджено в роботу постійний аналіз факторів, що впливали на тривалість митного контролю та митного оформлення, з метою зменшення кількості безпідставних митних оглядів транспортних засобів, що переміщувалися через митний кордон. У 2018 році відділом митного оформлення №2 (UA305020) митного посту «Залізничний» проведено 40 митних оглядів, серед яких в одному випадку був складений Акт виявлення знахідок/ товарів, власник яких невідомий (за фактом  незаконного переміщенням тютюнових виробів в конструктивних порожнинах над колісними парами вагону). Основні вантажі, які оглядалися: деревина паливна, соєві боби, кукурудза, мармур подрібнений, полівінілхлорид, полімер етилену, добрива мінеральні, тощо. Крім того, працівниками митного посту здійснювався митний огляд конструктивних особливостей пасажирських та вантажних вагонів, локомотивів, платформ, цистерн, порожнин під вагонами, порожнин під сцепкою, тощо. 

	  Митними постами забезпечено застосування митних режимів, здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, поміщених у відповідні митні режими.
Митний пост «Хуст» - забезпечувався контроль за термінами тимчасового ввезення.  При продовженні термінів тимчасового ввезення товарів сплачено 1,5 млн. грн.  Порушень при застосуванні режиму переробки не виявлялося.
Митний пост «Виноградів-вантажний» - організовано посилений контроль за виконанням операцій переробки на митній території України. Вказаною діяльністю займалося 35 підприємств, контроль за якими розподілено серед особового складу для недопущення порушення термінів переробки та сплати податків та зборів у повному обсязі. 
       У результаті декларування у режимі ІМ 40 з випуском у вільний обіг товарів, раніше ввезених у режимі переробки, – сплачено за 2018 рік понад 10,5 млн. грн. (2017 – 6,1 млн. грн.). Аналізувалося дотримання технологічних схем переробки, декларування та оподаткування залишків виробництва, які могли бути використані у господарській діяльності, декларування брухту та відходів у відповідності до вимог п. 9 статті 38 МКУ. 
	 Аналогічно забезпечувався контроль за термінами тимчасового ввезення. При випуску у вільний обіг раніше тимчасово ввезених товарів сплачено за 2018 рік 1,2 млн. грн. (2017 – всього 31 тис. грн.).
Митний пост «Ужгород-центральний» - Складено 6 протоколів про порушення митних правил за ознаками ст. 481 МКУ.
	Проведено 39 оглядів територій і приміщень де перебували, або могли перебувати  товари під митним контролем.

	Здійснено митний контроль та митне оформлення товарів (у т.ч. транспортних засобів особистого користування), що переміщувалися через митний кордон України громадянами.
Митний пост «Виноградів-вантажний» - протягом року здійснено митне оформлення транспортних засобів громадян у 514 випадках.
Митний пост «Хуст» - оформлено 253 транспортних засобів особистого користування що переміщувалися через митний кордон України громадянами.
Митний пост «Ужгород-центральний» - Проведено оформлення 3461 транспортного засобу громадян.  Сума податків, сплачених у ході митного оформлення склала 242,29 млн. грн.
	Забезпечено митний контроль та оформлення товарів, що переміщувалися через митний кордон України трубопровідним транспорт та лінії електропередачі, фактичний контроль цих товарів у місцях митного контролю. Митні формальності здійснювалися згідно відповідних нормативних документів. Складалася відповідна щомісячна звітність, періодично перевірялася цілісність митних забезпечень.
Митний пост «Виноградів-вантажний» - щомісяця на виконання спільного наказу Держмитслужби України від 18.08.08 № 906 на акт прийому-передачі, накладався штамп «Під митним контролем». Перевірялося митне забезпечення типу 3, що накладено на засувну арматуру ГВС «Теково». Пошкоджень не було. Про вказане готувалися щомісячні звіти на адресу Енергетичної митниці.
	Протягом року посилено контролювалися зовнішньоекономічні операції, пов’язані з реалізацією та експортом лісоматеріалів, зокрема, особлива увага приділялася наявності сертифікатів про походження лісо продукції, недопущенню випуску необробленої деревини.
 	Керівництвом митних постів та підрозділів забезпечувалося неухильне виконання положень Закону України від 08.08.2005 № 2860-IV «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів». З метою організації належного контролю за експортом лісоматеріалів, у відповідності до зазначеного Закону України, особовим складом митних постів проводилися заходи направлені на недопущення вивезення за межі митної території України лісоматеріалів з порушенням чинного митного законодавства,  у відповідності до нормативно-правових актів, які регламентують митну справу в Україні, зокрема:
статей 318, 336, 337, 338 Митного кодексу України; п.п. 32, 33 Типової технологічної схеми здійснення митного контролю залізничних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої постановою Кабінетом Міністрів України від 21.05.2012 № 451 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними», тощо.
	Забезпечено контроль за виконанням митних формальностей під час митного оформлення товарів, згенерованих Автоматизованою системою аналізу управління ризиками  АСАУР. При спрацюванні АСАУР митні формальності здійснювалися у необхідному обсязі для спростування або підтвердження ризиків, безпідставного невиконання не зафіксовано.
Здійснювався контроль за дотриманням громадянами встановлених законодавством строків транзиту при ввезенні ними на митну територію України транспортних засобів особистого користування.

Розділ 3. Організація роботи щодо боротьби з митними правопорушеннями
Протягом 2018 року на постійній основі здійснювався моніторинг баз даних декларацій типу ЕЕ, ЕА; експортних декларацій, переміщення товарів по яких здійснювалося через пункти пропуску митниці; а також митних декларацій, оформлення яких здійснювалося в зоні діяльності митниці. Аналіз здійснювався шляхом опрацювання відповідних ПІК ЄАІС та АСМО «Інспектор».
Метою моніторингу було виявлення ознак сумнівності зовнішньоекономічних операцій. Під час цієї роботи поряд із оцінкою відомостей, безпосередньо вказаних в попередніх документах, проводилося одночасне відпрацювання інформації щодо можливого використання даних товарів як товарів «прикриття», аналізувалася діяльність суб’єктів ЗЕД в зовнішньоекономічному напрямі за попередні періоди (акредитація, типовість оформлень), опрацьовувалися відомості щодо номенклатури вантажів, що ними ввозилися, обсяги, маршрути їх перевезення, інформація про відправника та продавця товарів, дані про порядок та терміни завершення митного оформлення, цінова інформація на аналогічні товари, тощо. На підставі такого аналізу, у разі виникнення сумнівів щодо законності імпортних операцій, інформація про наявність ризиків невідкладно доводилася до керівництва управління та оперативних підрозділів з метою вжиття додаткових пошукових заходів, зокрема спрямованих на виявлення подвійних пакетів документів, при необхідності, здійснення додаткових перевірочних заходів, направлених на встановлення обставин придбання товарів та їх відправлення, в тому числі направлення запитів до іноземних контрагентів, митних органів суміжних держав.
За результатами здійснення аналітичної роботи, проведення на її підставі додаткових контрольних та перевірочних заходів протягом 2018 року запроваджено 74  справи  про  порушення митних правил (ПМП) на суму 60 228 969 грн.  (з них: 72 - за ознаками ст. 483 МК України;   2 - за ознаками  ст. 485 МК України – недобори 13 550 грн. та 187 113 грн.).
За звітний період за результатами здійснення моніторингу баз даних попередніх декларацій та попередніх повідомлень, а також експортних декларацій, вивезення товарів по яким було здійснено через пункти пропуску митниці, та транзитних переміщень, було поставлено на контроль 133 «ризикових» зовнішньоекономічних операцій (105 – імпортні, 14 – експортні, 14 - транзит). В результаті проведених заходів було запроваджено 13 справ про ПМП на суму 21 545 535 грн.
За результатом аналізу баз даних митниці, додатковому опрацюванні поданих в пунктах пропуску документів було запроваджено 16 справ про ПМП  на суму 30 559 629 грн. (15 - за ознаками ст. 483 МК України та 1 справа - за ознаками ст. 485 МК України,   недобори склали суму 187 113 грн.).
За результатами здійснення аналітичної та пошукової роботи, додатковому опрацюванні поданих в пунктах пропуску документів, в тому числі й на підставі відповідей митних органів іноземних держав на  запити було запроваджено 45 справ про ПМП за ознаками ст. 483 МКУ по факту ввезення на територію України придбаних за кордоном транспортних засобів на підставі документів, що містять неправдиві дані, загальна вартість за цими справами склала  8 123 805 грн.
Протягом 2018 року на основі моніторингу та аналізу баз даних було підготовлено 42 службові записки щодо постановки на контроль 755 об’єктів, з них: 431 громадян, 299 транспортних засобів та 25 суб’єктів ЗЕД шляхом внесення відповідних даних в ПІК «Орієнтування» АСМО «Інспектор» для використання підрозділами митного оформлення в роботі з метою виявлення та припинення митних правопорушень.

Працівниками управлінням протидії митним правопорушенням  та міжнародної взаємодії (УПМП та МВ) здійснювалися перевірки по фактах видачі медичними установами Закарпатської та інших областей довідок щодо непрацездатності громадян, довідок про проведення ремонтних робіт транспортних засобів, які надавалися фізичними - особами підприємцями та СТО, які в подальшому згідно статті 460 Митного кодексу України стали підставою для звільнення від адміністративної відповідальності громадян, які вивозили транспортні засоби з порушенням відповідних термінів, які надавали їх посадовим особам в пунктах пропуску під час виїзду за межі митної території України.
	За результатами направлено 13 повідомлень про протиправне діяння, що містить ознаки злочину кримінального правопорушення передбачених ККУ(ст.358 – 12 повідомлень,  ст.366 КК України - 1 повідомлення).




Забезпечена робота щодо запобігання, припинення і виявлення фактів незаконного переміщення наркотиків через кордон України, в зоні діяльності митниці, проведено координаційну нараду керівництва УПМП та МВ з керівниками підрозділів правоохоронних органів області, задіяних в протидії незаконному обігу наркотиків, складено та підписано план взаємодії.
З метою вжиття профілактичних заходів щодо недопущення фактів контрабанди наркотиків в зоні діяльності митниці на адреси пенітенціарних установ України були направлені запити щодо інформації про осіб так званої «групи ризику» - мешканців Закарпатської області, які у 2017 році відбули покарання за злочини, що були пов’язані з незаконним обігом наркотиків (ст.ст. 305, 307 та 309 Кримінального кодексу України), здійсненим аналізом отриманої інформації встановлено сім осіб, які були поставлені відповідними орієнтуваннями на контроль.

Упродовж січня – грудня  2018 року в зоні діяльності Закарпатської митниці ДФС підрозділами митниці виявлено 51 факт незаконного переміщення через кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (з них співробітниками УПМП та МВ – 39 фактів, що складає  76% від загальної кількості виявлених фактів з подібними предметами правопорушення).
 Закарпатською митницею ДФС до правоохоронних органів України направлено 49 повідомлень про протиправні діяння, що містять ознаки злочинів передбачених КК України,   з незаконного обігу вилучено:
наркотичних засобів: 1,6532825 кг, 733 таблетки, 4 ампули, 14 флаконів;
психотропних речовин:  21 094 таблетки вагою 1,02959 кг, 4 флакони;
прекурсорів: 28188 таблеток чистою вагою діючої речовини 3,362526 кг.
Митницею виявлено 12 фактів незаконного переміщення через митний кордон України зброї, боєприпасів, спецзасобів з порушенням митного чинного законодавства (з них співробітниками УПМП та МВ – 7 фактів, що складає 59% від загальної кількості фактів по митниці), до правоохоронних органів направлено 9 повідомлень про протиправні діяння, що містять ознаки злочинів, передбачених КК України. З незаконного обігу вилучено:
вогнепальна зброя: 1 од.;
холодна зброя: 10 од.;
газова зброя: 0 од.;
спортивна і пневматична зброя: 2 од.; 
вибухові речовини: 0  кг;
набої: 24 од.;
спецзасоби: 0 од.

Сектором боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброї УПМП та МВ проведено ряд занять з працівниками підрозділів митного оформлення на теми організація протидії незаконному переміщенню через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. На митні пости митниці, в підрозділи митного оформлення направлені методичні матеріали щодо боротьби з контрабандою наркотиків. Бюлетень по результатах протидії контрабанді наркотиків в зоні діяльності митниці був направлений на адреси підрозділів митниці 14 лютого 2018 року.

    Протягом звітного періоду з метою виявлення можливих фактів переміщення товарів через митний кордон України з порушенням митного законодавства, в тому числі, з використанням товарів прикриття, а також документів, що містять неправдиві дані щодо вартості,  експортера та імпортера товарів, що надавались Закарпатській митниці ДФС для митного оформлення товарів направлено 145 запитів на адресу митних органів іноземних держав.
        На підставі матеріалів відповіді митних органів суміжних країн надісланих на безпосередні запити митниці складено 23 протоколи про ПМП на загальну суму 8 935 322 грн.
        На підставі матеріалів відповіді іноземних митних органів, надісланих через Департамент організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії складено 25 протоколів про ПМП на загальну суму 15 468 887 грн.

В результаті реалізації матеріалів відповідей, отриманих від іноземних компетентних нотаріусів, запроваджено 48 справ про ПМП на загальну суму 2 715 969 грн. за ознаками ч.1 ст. 483 Митного кодексу України з вилученням транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

Організація боротьби з митними правопорушеннями та контрабандою митницею здійснювалася у взаємодії з підрозділами органів Служби безпеки України, Державної прикордонної служби, ОУ ГУ ДФС, Національної поліції.
Протягом 2018 року працівниками Закарпатської митниці ДФС спільні заходи з правоохоронними органами проводилися  в вісімнадцяти  випадках, при цьому запроваджено 11 справ про ПМП на загальну суму  2 494 627 грн.
Протягом січня-грудня 2018 року від правоохоронних органів надійшло 51 повідомлення про можливе порушення митного законодавства, в результаті запроваджено 46 справ про ПМП.  
Наказом ДФС України від 29.12.2017 № 885 «Про проведення операції «Рубіж-2018» було запроваджено вказану операцію на період з 01.01.2018 по 31.12.2018, розроблені план проведення операції та щотижнева форма звітності про її результати. Спільним розпорядженням Закарпатської митниці з ГУ ДФС у Закарпатській області від 17.01.2018 № 86/1 «Про взаємодію структурних підрозділів ГУ ДФС у Закарпатській області та Закарпатської митниці ДФС в рамках проведення операції «Рубіж-2018» затверджено склад спільної робочої групи та заходи, направлені на виявлення, попередження та документування порушень митного або податкового законодавства. Таким чином, протягом 2018 року в рамках операції «Рубіж-2018» робочою групою було ініційовано 24 митних оглядів, у результаті яких було запроваджено 10 справ про ПМП на суму 24 027,83 тис. грн.
Протягом листопада 2018 року проведено 2 переогляд, за результатами яких складено 1 протокол про ПМП (оцінка додаткова).

Протягом 2018 року робота пошукових груп в пунктах пропуску була націлена на виявлення транспортних засобів в тому числі престижних іномарок, які переміщувались через митний кордон України за підробленими документами. За результатами вжитих заходів   виявлено та задокументовано 37 фактів переміщення транспортних засобів з порушенням митного законодавства в тому числі 35 фактів по підробленим дорученням, по всім фактам складені протоколи про ПМП, транспортні засоби  відповідно до ст.511 МК України на загальну суму 12 млн. 671 тис.388 грн. тимчасово вилучені.

УПМП та МВ здійснено аналіз митного оформлення товарів з метою виявлення способів та механізмів незаконного переміщення товарів та транспортних засобів. У результаті повідомляємо, що крім доведених до митниць Переліку індикаторів ризику, які могли використовуватися посадовими особами митниць для обрання форм та обсягів митного контролю на підставі результатів застосування системи управління ризиками, які активно використовувалися під час аналізу зовнішньоекономічних операцій, працівниками УПМП та МВ в роботі додатково враховувалися наступні критерії:
	проведення зовнішньоекономічних операцій з контрагентами, зареєстрованими у офшорних зонах або зонах спрощеної реєстрації та оподаткування;

невідповідність країни відправлення (призначення) вантажу країні реєстрації контрактоутримувача;
відсутність в гр. 31 митної декларації, в тому числі типу ЕЕ під час переміщення через митний кордон, інформації про виробника та торгову марку;  
суттєва невідповідність вартості товарів аналогічним поставкам, зокрема що здійснюються за «прямими» зовнішньоекономічними договорами (контрактами);
можливість використання товару в якості «прикриття» для переміщення більш вартісних аналогічних товарів або ввезення товарів іншої категорії;
широкий спектр номенклатури товарів, переміщення яких здійснюється одним транспортним засобом в межах однієї поставки («збірний вантаж»);
відсутність спеціалізації українського суб’єкта ЗЕД на переміщенні товарів певної категорії, тобто здійснення зовнішньоеокономічних операцій без певної орієнтації на групи товарів (як приклад: побутова техніка, поліпропілен, меблі, продукти харчування тощо).
Всі вищевказані критерії однозначно не свідчили про незаконність операцій, а тим більше не підтверджували зазначений факт, поряд з цим у разі одночасної наявності декількох ознак були суттєвим фактором, який вказував на необхідність застосування додаткових форм контролю, в тому числі і можливого проведення часткового або повного митного огляду.

Відділом провадження у справах про порушення митних правил  проводились навчання з особовим складом підрозділів митного оформлення, уповноважених на складання протоколів про порушення митних правил з метою дотримання норм законодавства при запровадженні протоколів про порушення митних правил, про результати якого надавалась доповідна записка керівнику митниці.

Протягом 2018 року представниками Закарпатської митниці ДФС було прийнято участь у 1693 засіданнях в суді першої інстанції та 261 засіданнях апеляційного суду.

Протягом звітного періоду кінологічними командами митниці виявлено 5 фактів незаконного переміщення наркотичних засобів, 1 факт – зброї і вибухових речовин та 19 фактів - тютюнових виробів.

За результатами вжитих заходів   протягом  2018 року на ділянках митного контролю Закарпатської митниці ДФС виявлено та задокументовано 268 правопорушень, де  загальна вартість безпосередніх предметів правопорушення  склала  88 млн. 997 тис. 147 грн.
 Протоколи про ПМП запроваджувались по таким основним статтям МК
України:
-ст.470  МК України 24 справи про ПМП;
-ст.  471 МК України 21 справа  про ПМП на суму  707 126 грн.;
-ст. 472 МК України  12 справ  про ПМП на суму 389 423 грн.;
-ст. 481  МК України 6 справ про ПМП;
-ст. 482 МК України 36 справ про ПМП, на суму  1 254 529 грн.;
-ст. 483  МК України 150 справ про ПМП на суму 86 646 069 грн.;
-ст. 485 МК України 19 справ про ПМП  сума недоборів склала 5  040 297 грн. 
Середня вартість предметів правопорушення склала 332 тис.079 грн.

Протягом року працівниками митних постів здійснені та проведені:
	аналітично-пошукові заходи у пунктах пропуску, спрямовані на протидію незаконному переміщенню через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин та зброї, підакцизних товарів;
	перевірочні заходи щодо експортованих товарів в частині співставлення відповідності заявлених кодів товарів, що експортувалися, кодам товарів, за якими здійснено оформлення в країнах імпорту;
	 проведена цілеспрямована пошукова робота, спрямована на виявлення фактів незаконного переміщення через митний кордон України товарів, в тому числі зброї, культурних цінностей, готівкових коштів, наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, в тому числі у міжнародних поштових відправленнях.


Митний пост «Виноградів-вантажний» - у 2018 році зафіксовано 3 випадки порушення митних правил: 1 – за ст. 481 МКУ та 2 – за ст. 483 МКУ. Незаконного переміщення через митний кордон України зброї, культурних цінностей, готівкових коштів, наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, в тому числі у міжнародних поштових відправленнях не зафіксовано.

Митний пост «Лужанка» - протягом 2018 року було задокументовано 783 випадки порушень митних правил, з них у 1 випадку припинено спробу незаконного переміщення через митний кордон України  медичних препаратів психотропної дії. (Медпрепарат «Frontin 0.5 mg» діюча речовина «alprazolam» (альпразолам) 0,5 mg,  загальною кількістю 90 таблеток, Медпрепарат  «Rivotril 2 mg» діюча речовина «klonazepam» (клоназепам) 2 mg у кожній таблетці виробництва Угорщини загальною кількістю 100 шт).
 Запроваджено протоколи про порушення митних правил: 
Ст. 483 МКУ – 14 протоколів ( предмети порушення – тютюнові вироби всього 5663 пачки на загальну суму 1665451,54 грн.);
Ст. 471 МКУ - 7 протоколів ( предмети порушення – одяг, побутова техніка, товар іноземного виробництва для кінного спорту в асортименті, різних найменувань в загальній кількості 403 одиниці, два оптичні приціли «Swarovski», та кейс на зброю та приціл, ручної роботи «Johann Fanzoj», а також бінокль бувший у користуванні, Медпрепарат «Frontin 0.5mg.»); 
Ст. 470  - 646 протоколів;
Ст. 481  - 116 протоколів.
Митний пост «Мукачево» - протягом 2018 року посадовими особами митного посту «Мукачево» складено протоколи про порушення митних правил: за ст.470 – 2 ПМП, ст.480 – 1 ПМП та ст.469 –1 ПМП.
Митний пост «Хуст» -  зафіксовано  4  випадки порушення митних правил: за ст. 472, 469, 485, 470 МКУ. Незаконного переміщення через митний кордон України зброї, культурних цінностей, готівкових коштів, наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, в тому числі у міжнародних поштових відправленнях не зафіксовано.
Митний пост «Неветленфолу» - протягом 2018 року за результатами пошукової роботи складено 157 протоколів про порушення митних правил на загальну суму 324 074,32 грн.,  з яких: 13 справ про ПМП   по ч.1  ст. 483 МКУ, 120 – ч. 1, ч.2, ч.3 ст. 470 МКУ, 20 – ч.1, ч.2, ч.3 ст. 481 МКУ, 3 – ст. 471 та 1 протокол про порушення митних правил по ст.472 МКУ.

Митний пост «Павлово» - у 2018 році  виявлення тютюнових виробів прихованих в вантажі у кількості 9000 пачок  на суму 189000 грн., а також складено 11 протоколів про порушення митних правил за ознаками ч.2 та 3 ст. 470 МКУ.
Митний пост «Ужгород» - упродовж 2018 року за результатами пошукової роботи посадовими особами митного посту складено протоколів про порушення митних правил:
Стаття МКУ
Кількість протоколів про ПМП
Сума (грн.)
470
1224
0
471
16
21 672,88
472
6
2238,45
481
146
0
483
29
3 931 365,73
Разом
1421
3 955 277,06

Митний пост «Вилок» - протягом 2018 року посадовими особами митного посту за результатами пошукової роботи складено протоколів про порушення митних правил:
Предмети правопорушень
Кількість протоколів
Сума протоколів по ПМП, грн.
Стаття МКУ та к-сть ПМП
Порушення терміну транзиту  
550
0
470
Порушення терміну  тимчасового ввезення  
98
0
481
побутова хімія; куртки жіночі;медичний препарат психотропної дії іноземного виробництва марки «Rivotril»
3
1176,93
471
медпрепарат (Tramadol - 4 ампули, Ralden - 17 капсул); недекларування товарів
2
1074,41
472
цигарки з фільтром торгівельних марок «PHILIP MORIS»та «ROTHMANS»,  600 пачок.
1
12350
483 ч.1

Митний пост «Косонь» -  протягом 2018 року посадовими особами митного поста за результатами пошукової роботи складено протоколів про порушення митних правил:
Предмети правопорушень
Кількість протоколів
Стаття МКУ           та к-сть ПМП
Порушення терміну транзиту  
56
470
Порушення терміну  тимчасового ввезення  
9
481
Порушення умов проходження по «зеленому коридору»  (5 кавоварок)
3
471
Цигарки з фільтром торгівельних марок «PHILIP MORIS» 50 пачок та «MARIBORO»,  50 пачок. 
Підробка кузова
3
483 ч.1

Митний пост «Малий Березний» - упродовж 2018 року за результатами пошукової роботи посадовими особами митного посту складено протоколів про порушення митних правил:
Стаття МКУ
Кількість протоколів про ПМП 
2018 року (січень-грудень)
Сума (грн.)
Кількість протоколів про ПМП 2017 року
(січень-грудень)
Сума (грн.)
«+» / «-»
470
305
0
143
0
+ 162
471  
4
25 887,14
0
0
+4/25 887,14
472
0
0
1
91,44
-1/91,44
481
27
0
26
0
+ 1
483
3
12 187,98 (оцінка в одній справі про ПМП – додатково)
7
287 913,51
- 4/275725,53
Разом 
	339
38 075,12
177
288 004,95
+ 162/249929,83

Митний пост «Тиса» -  запроваджено справ про порушення митних правил:  
2018
2017
Різниця
%
к-ть
вартість
к-ть
вартість
к-ть
вартість
к-ть
вартість
1 672
4 940 063
1 447
3 224 525
+225
+1 715 537
27,75%
4,23%

з них по статтям  МКУ 

2018
2017

Стаття МКУ
К-ть
Вартість
К-ть
Вартість
Різниця

1 672
4 940 063
1 448
3 224 525
+  224
1 715 537
470
1 364
 
1 090
 
+ 274
 
471
13
1 212 144
59
81 286
-46
1 130 858
472
9
35 132
45
1 359 408
-36
-1 324 275
481
240
 
191
 
+ 49
 
483
46
3 692 786
61
1 783 832
-15
1 908 954
485
 
 
2
 
-2
 

Митний пост «Залізничний» - протягом 2018 року направлено Повідомлення про протиправні діяння, що містять ознаки злочину за фактом виявлення у громадянина Естонії Михайлова К.В. кристалічної речовини жовтого кольору вагою брутто 545,54 грам. За результатом проведеного експрес-аналізу встановлено, що в речовині можливо міститься фентаніл. 
	За 2018 рік працівниками відділів митного оформлення митного посту «Залізничний» складено 16 Актів виявлення знахідок/товарів, власник яких невідомий, з них: 
	у ВМО № 3 складено 14 Актів за фактами виявлення у 2017 році в міжнародних поштових відправлення (МПВ) предметів: паперових виробів з вмістом наркотичних (психотропних) речовин (13 актів) та особистих нагород; 

у ВМО № 2 складено один Акт за фактом виявлення 26.10.2018 на ділянці митного контролю «Блок-пост 3 км «Дружба» (в конструктивних  порожнинах над колісними парами  вагону № 338079177642) тютюнових виробів «Rothmans» в кількості 426 пачок, загальною вартістю 12733,44 грн.;
	у ВМО  № 4 (Батєво) (в складі митного посту «Залізничний» до липня 2018 року) складено один Акт за фактом виявлення 23.04.2018 в зоні митного контролю пункту пропуску «Саловка» у вагоні № 63404677, що слідував з України в Угорщину,  серед вантажу «котуни» тютюнових виробів іноземного виробництва загальною кількість 6000,00 пачок на суму 90000,00 грн.
	Окрім цього, у 2018 року працівниками ВМО №3 у двох випадках було тимчасово призупинено переміщення міжнародних поштових відправлень з металевими трубками (пересилалися з Чехії на адресу громадян України), які за результатами проведеної експертизи були ідентифіковані, як «металеві бланки (заготовки) стволів вогнепальної (пневматичної) зброї, та не являлися частинами зброї».
	Протягом року відділом з управління ризиками здійснено моніторинг виконання посадовими особами митних постів (підрозділів митного оформлення) митних формальностей, сформованих за результатами застосування системи управління ризиками, з метою оцінки повноти здійснення заходів, направлених на протидію порушень законодавства з питань державної митної справи, за звітний період виявлено ряд недоліків, допущених посадовими особами митних постів, за результатами чого підготовлено та направлено до підрозділів службові записки із зауваженнями та пропозиціями у кількості 16 вихідних документів.
	Проводилися навчально-лекційні виїздні навчання з особовим складом митних постів з метою опрацювання найбільш типових помилок, які допускалися при виконанні митних формальностей, сформованих Автоматизованою системою аналізу управління ризиками (АСАУР).
Зокрема, посадовим особам неодноразово наголошувалось на обов’язковості виконання вимог митного законодавства щодо правил здійснення фотографування.  На виконання вимог Наказу ДФС від 03.11.2014 № 237 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування фото-, відеоапаратури під час проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів» здійснювався щоквартальний вибірковий (не менше 5% від кількості митних декларацій/переміщень через кордон, по яких, за результатами застосування системи управління ризиками, було визначено проведення огляду/переогляду із застосуванням фото-, відеоапаратури) контроль дотримання посадовими особами митниць Методичних рекомендацій.
Проведено аналіз та оцінку митних ризиків, в тому числі шляхом таргетингу. Протягом 2018 року систематично здійснювалась перевірка суб’єктів господарювання, що здійснюють зовнішньоекономічні операції в зоні діяльності Закарпатської митниці ДФС. Так, в 2018 році керівництву митниці підготовлено 6 доповідних записок, що містять інформацію стосовно груп товарів та суб’єктів ЗЕД, діяльність яких містить ознаки ризиковості, за результатами розгляду яких були прийняті рішення про постановку на контроль таких підприємств та застосування додаткових форм контролю, з метою недопущення вчинення порушень митного законодавства.
	Здійснено моніторинг результативності та правильності закриття митних формальностей згенерованих автоматизованою системою аналізу управління ризиками (АСАУР)  з метою досягнення цільових показників ефективності роботи митниці, відділом з управління  ризиками було проведено навчально-виїздні лекційні заняття та здійснювалося інформування керівників митних постів про стан досягнення значень коефіцієнту показників ефективності системи управління ризиків (далі - КПЕ СУР). Щомісячно направлялися звіти до ДФС України, що містили інформацію про досягнення цільових значень КПЕ СУР, стосовно частка митних декларацій, по яких за результатами виконання митних формальностей було фактично виявлено розбіжності, частка митних декларацій, по яких митний огляд проводився за ініціативи посадової особи митниці ДФС без генерування АСАУР митних формальностей, щодо необхідності проведення митного огляду.
Вищезазначені заходи дозволили виконати цільове значення КПЕ СУР, стосовно частки митних декларацій, по яких за результатами виконання митних формальностей було фактично виявлено розбіжності, зі значенням - 6.9%

Розділ 4. Координація роботи з питань основної діяльності, здійснення контролю за виконанням документів
Протягом 2018 року здійснено системний автоматизований контроль за виконанням завдань, визначених законами України, актами та дорученнями органів вищого рівня, дорученнями до іншої вхідної кореспонденції, розпорядчими документами ДФС та митниці, дорученнями Голови ДФС та начальника митниці, протоколами апаратних нарад ДФС і митниці, нарад під головуванням керівництва ДФС і митниці.
	  Підготовлено плани роботи митниці  на друге півріччя 2018 року та 2019 рік та перше півріччя 2019 року й направлено до  Державної фіскальної служби України  для  затвердження  у  встановленому  порядку  (вих. Від  30.08.2018  № 707/18/07-70-03.1, від 30.11.2018 № 1780/18/07-70-01).
Підготовлено та направлено звіти  про виконання Планів роботи Закарпатської митниці ДФС на 2017 рік та друге півріччя 2017 року та перше півріччя  2018  року  (вих. від 31.01.2018   № 140/18/07-70-03,  від 31.07.2018   № 1023/18/07-70-03.1).
Протягом 2017 року організаційно забезпечено проведення 16 службових нарад митниці, підготовлено відповідні матеріали.
Складено протоколи, доведено до виконавців та здійснено контроль за їх виконанням.
Розділ 5. Забезпечення взаємозв’язків з органами державної влади та місцевого самоврядування. Організація міжвідомчої взаємодії із суб’єктами інформаційних відносин

Протягом 2018 року організовано на відповідному рівні взаємодію з іншими територіальними органами центральних органів виконавчої влади у напрямі забезпечення здійснення контролю за зовнішньоекономічними операціями.
Протягом 2018 року на митних постах було забезпечено належну взаємодію з представниками  органів охорони державного кордону з питань організації роботи в пунктах пропуску, вирішення нестандартних та позаштатних ситуацій, що могли виникати на митних постах, а також здійснювався оперативний обмін інформацією з метою виявлення та припинення спроб митних правопорушень.

Розділ 6. Організація правової роботи
Забезпечено належне представництво у судах під час проваджень по справах, стороною в яких є митниця -  за звітний період працівниками відділу прийнято участь у 273 судових засіданнях.
	Щодо ведення договірної та претензійно-позовної роботи, протягом 2018 року було  опрацьовано  та  авізовано  540  проектів  договорів,  підготовлено 8 претензій, на загальну суму 86 622,23 грн, в тому числі пеня 6722,47 грн. Станом на 14.01.2019 заборгованість погашена. Також, з початку року у провадженні  перебувало  202  справи  всіх  категорій   на  загальну  суму 148,38 млн. грн.
	Здійснено контроль за примусовим стягненням до державного бюджету платежів на виконання рішення суду в кримінальних справах за цивільними позовами митниці - впродовж 2018 року направлено низку запитів щодо стану провадження в справах, стягувачем або цивільним позивачем в яких є митниця. 
Зокрема, до територіальних органів Національної поліції України направлено 17 запитів,  до органів прокуратури направлено 2 запити по 10 справам, з проханням в межах компетенції вжити заходи, спрямовані на забезпечення належного і своєчасного виконання органами досудового слідства покладених  на  них  обов’язків.   До  органів  державної  виконавчої  служби – 2 запити, один з яких щодо повернення виконавчого документа стягувачу (виконавче провадження № 50878924 боржник  Гелетюк О.В., стягненню підлягало 184901,77 грн.) оскільки, згідно витягу з автоматизованої системи виконавчих проваджень, провадження по даній справі було завершено  28.09.2018 винесено постанову про виведення виконавчого провадження із зведеного виконавчого провадження та постанову про повернення виконавчого документа стягувану, оригінали яких станом на 14.01.2019 до митниці не надходили. Також, 05.02.2018 року був надісланий запит заступнику Міністра юстиції України, з проханням в межах компетенції вжити заходи, спрямовані на забезпечення належного своєчасного і в повному обсязі виконання державними виконавцями наданих їм повноважень в ході здійснення виконавчих проваджень по виконанню судових рішень.  
	Здійснено представництво інтересів митниці у ході досудового розслідування кримінальних правопорушень – за 2018 рік працівники юридичного відділу брали участь у 6 судових засіданнях з розгляду клопотання слідчого про надання доступу до документів і речей.
	Здійснено моніторинг судової практики за 2017 рік та I півріччя 2018 року – підготовлено  аналітичну  довідку  щодо результатів позовної роботи за 2017 рік № 07-70-10/18/107 від 26.02.2018, в якій зазначено, що з початку року у провадженні  перебувало 216 справ всіх категорій  на загальну суму 44,1 млн. грн. З митних правовідносин, за 2017 рік в провадженні перебувало 147 судових справ на загальну суму 16420 тис. грн. З трудових правовідносин перебувало в провадженні 27 справ. З господарських правовідносин у провадженні перебувало 42 справ (27,7 млн. грн.). Винесено 38 рішень, з них: 37 - на користь митниці  та 1 рішення не на користь митного органу.
	Також, підготовлена аналітична довідка щодо результатів позовної роботи Закарпатської митниці ДФС за перше півріччя 2018 року від 13.07.2018, згідно якої з початку року у провадженні перебувало 182 справи всіх категорій  на загальну суму 41,1 млн. грн. З митних правовідносин, у провадженні перебувало 111 судових справ на загальну суму 18389 тис.рн. З трудових правовідносин перебувало в провадженні 26 справ. 
	З  господарських  правовідносин  у  провадженні  перебувало 45 справ (22,7 млн. грн.). Винесено 8 результативних рішень, з них: 7 - на користь митниці та 1 рішення не на користь митного органу.
	Одночасно повідомляємо, що протягом 2018 року було здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, зокрема внесено зміни про керівника митного поста «Неветленфолу», також було здійснено державну реєстрацію відокремлених підрозділів юридичної особи, зокрема митних постів «Дяково», «Батєво», «Малий Березний», «Хуст».

Розділ 7.  Організація роботи із суб’єктами ЗЕД, громадянами та засобами масової інформації
	Протягом 2018 року здійснювалася організація роз’яснювальної роботи у засобах масової інформації щодо практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції митниці.
Керівництвом Закарпатської митниці ДФС 23.01.2018 року проведено робочу зустріч із представниками митних брокерів, суб’єктів ЗЕД та контролюючими органами, на якій учасниками обговорено можливі ризики, які виникатимуть при митному контролі та митному оформленні товарів у разі обов’язкового застосування принципу «єдиного вікна» та проблемні питання, які існують на даний час та потребують нагального вирішення. Окреслено шляхи подальшої взаємодії органів доходів і зборів з іншими державними органами та підприємствами під час реалізації принципу «єдиного вікна», проаналізовано фактори, що стримують взаємодію між зазначеними органами. 
8 лютого 2018 року в Закарпатській митниці ДФС відбулось засідання Громадської ради при Головному управлінні ДФС у Закарпатській області. 
Впродовж засідання учасники – члени Громадської ради, представники суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, перевізники, представники контрольних служб та Закарпатської митниці ДФС обговорили питання дії «єдиного вікна», контроль у спільних пунктах пропуску, прикордонно-митну інфраструктуру та кадрове забезпечення пунктів пропуску зони діяльності Закарпатської митниці ДФС.
20 лютого 2018 року було проведено нараду в Закарпатській ОДА за ініціативи ТОВ «Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед» стосовно шляхів вирішення проблемних питань застосування процедури «єдиного вікна» при митному оформленні товарів підприємства.
Протягом року забезпечено аналіз інформації, наведеної у зверненнях фізичних та юридичних осіб, які надходили до єдиного антикорупційного сервісу «Пульс», та вирішення їх питань по суті.
Відповідно до п. 2.2. наказу Державної фіскальної служби України від 13.09.2015 № 6 «Про опрацювання інформації, яка надходить на сервіс «Пульс», у Закарпатській митниці ДФС відповідальним за забезпечення оперативного розгляду Інформації, яка надходить на сервіс «Пульс» та достовірність внесення результатів її розгляду до електронної інформаційної картки визначено заступника начальника Закарпатської митниці ДФС Каращенка Андрія Івановича (наказ Закарпатської митниці ДФС від 01.10.2015 № 742 «Про визначення відповідальних осіб»).
Протягом 2018 року до Закарпатської митниці ДФС з сервісу «Пульс» для опрацювання та підготовки відповіді заявнику надійшло 188 звернень.
За тематикою звернення поділяються на такі:
- щодо затримки митного оформлення – 104 звернень;
- щодо корупційних дій – 0 звернень;
- щодо черг на митних постах та пунктах пропуску – 76 звернень;
- щодо контрабанди – 2 звернення;
- щодо порушень митних правил – 2 звернення;
- щодо роботи органів ДФС – 4 звернення;
- інше – 0 звернень.
За результатами розгляду вказаних звернень заходи до посадових осіб Закарпатської митниці ДФС не вживалися у зв’язку з відсутністю неналежного виконання функціональних обов’язків.
Керівництвом Закарпатської митниці ДФС постійно забезпечувалося невідкладний та якісний розгляд звернень, які надходили до Закарпатської митниці ДФС з сервісу «Пульс» та за результатами їх розгляду надавалися вичерпні відповіді.
Слід наголосити на тому, що керівництвом Закарпатської митниці ДФС постійно забезпечувався невідкладний та якісний розгляд звернень, які надходили до Закарпатської митниці ДФС з сервісу «Пульс» і за результатами їх розгляду надавалися вичерпні відповіді, оперативно та належним чином розглядалася інформація і не допускався формальний підхід у вирішенні питань заявників. Також не допускалися випадки чинення тиску на заявників після розгляду їх звернень антикорупційним сервісом «Пульс».
Звернення, які надійшли на антикорупційний сервіс «Пульс» за тематикою: «Щодо корупційних дій», на адресу Закарпатської митниці ДФС не надходили.
Забезпечено своєчасне та якісне надання адміністративних послуг в частині, що стосувалося митниці, зокрема розгляд заяв суб’єктів ЗЕД щодо:
	відкриття складів тимчасового зберігання, митних складів, отримання сертифікатів уповноваженого економічного оператора;

видачі (продовження строку дії) свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами. 
Упродовж 2018 року Закарпатською митницею ДФС було надано три дозволи на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання (СТЗ) закритого типу  ТОВ  «ТЕМІРТРАНС-ЗАХІД», СТЗ закритого типу  ТОВ «Ядзакі Україна», СТЗ закритого типу ТОВ «КОРАДО КАННІНГ ІНКОРПОРЕЙТЕД». 
Протягом 2018 року Закарпатською митницею ДФС надано 1713 адміністративних послуг з видачі та продовження строку дії свідоцтв про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення вантажів під митними печатками та пломбами, у т.ч. видано 1184 свідоцтва, 529 продовжено термін дії. У 2017 році було надано 1743 таких адміністративних послуг (у т.ч. видано свідоцтв про допущення – 1313, продовжено строк дії свідоцтва – 430).
Протягом року на митних постах інформування суб’єктів ЗЕД та громадян стосовно змін в митному законодавстві здійснювалося шляхом розміщення необхідної інформації на інформаційних стендах, офіційного направлення копій нормативних документів адресатам, а також обговорення змін у законодавстві у разі проведення спільних нарад.
Проводилися робочі зустрічі з суб’єктами ЗЕД з метою  вирішення проблемних питань, пов’язаних із здійсненням процедур митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів. Розглядалися питання щодо обліку товарів, ввезених у митному режимі переробки та тимчасового ввезення, щодо класифікації товарів, тощо.
Протягом 2018 року забезпечено системний контроль за своєчасністю та повнотою розгляду звернень громадян і наданням відповідей на запити щодо отримання публічної інформації здійснювався у відповідності до вимог Законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації». Забезпечено інформування керівництва митниці про стан справ щодо організації роботи зі зверненнями громадян та доступом до публічної інформації.
 	При розгляді звернень громадян забезпечено дотримання порядку, який сприяє найбільш об’єктивному, якісному та оперативному їх вирішенню. При цьому особи, які здійснювали розгляд звернень, для всебічного вирішення порушених питань уважно заглиблювалися до суті питань авторів звернень. Рішення, які приймалися за зверненнями, мотивовані й ґрунтувалися на нормах чинного законодавства та у встановленому порядку доводилися до відома заявника. Основний акцент робився на тому, щоб кожен громадянин, який звертався, був почутий, а жодна  його обґрунтована  проблема не залишилась поза увагою.
Кількість письмових звернень громадян, що надійшла до Закарпатської митниці ДФС станом на 27.12.2018 року, складає  96 одиниць  (на 17 звернень більше ніж за аналогічний період минулого року),  з них:  28 скарг (29 %) та 68 заяв (71%).  Основні питання, що порушували громадяни у 2018 році, стосувались:
скарги на дії (бездіяльність) посадових осіб митниці -  28 скарг;           питань митної політики -   51 заяви;
праця і заробітна плата – 7 заяв;
державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій – 1 заява.
інші питання -  9 заяв.
Станом на 27 грудня 2018 року всі 28 скарг розглянуто. За результатами розгляду скаржників проінформовано з наданням роз'яснення про те, що під час проведених перевірок порушень вимог  законодавства з питань державної митної справи, а також визначених норм поведінки державних службовців при спілкуванні з громадянами посадовими особами митниці під час виконання митних формальностей не встановлено.
Серед основних причин, що зумовили надходження скарг є небажання заявників сприймати вимоги законодавчих та нормативно-правових документів з питань митної справи, якщо це зачіпає їх фінансовий інтерес, неоднозначне сприйняття законних дій працівників митниці, направлених на боротьбу з митними правопорушеннями, та намагання громадян ухилитись від установленого порядку здійснення митного контролю й митного оформлення.
Розгляд письмових звернень громадян здійснювався на належному рівні, з дотриманням строків, установлених чинним законодавством. За результатами розгляду письмових звернень вирішено позитивно – 14 звернень,  дано роз’яснення – 82 звернень.
Відповіді на звернення надані вчасно без порушення термінів.
Фактів порушень посадовими особами Закарпатської митниці ДФС положень нормативно-правових актів з питань організації роботи зі зверненнями громадян, не вирішення порушених у зверненні громадян обґрунтованих питань, які належать до компетенції митниці не виявлено.
З початку року до Закарпатської митниці ДФС  надійшло 105 інформаційних запитів, з них 70 запитів надіслано через мережу Інтернет, 31 запит надійшов поштою, 4 запити нарочно. Найбільш запитувана інформація стосувалася документів щодо роботи Закарпатської митниці ДФС,  митного контролю та оформлення, черг на кордоні, фактичної та штатної чисельності митниці а також запроваджених митницею протоколів про порушення митних правил.
Всі інформаційні запити, що надійшли до Закарпатської митниці ДФС, задоволено у строки, передбачені статтею 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», у письмовій формі надано відповіді з необхідними роз’ясненнями. Один запит направлено  належному розпоряднику інформації згідно статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Проводився систематичний аналіз та узагальнення роботи зі зверненнями громадян. Направлено аналітичну довідку керівництву митниці про стан роботи зі зверненнями громадян. 
Щомісячно до ДФС України направлялися звіти про стан роботи зі зверненнями громадян згідно форм затверджених наказом ДФС № 150 від 21.03.2018.
Особистий прийом громадян у Закарпатській митниці ДФС проводився з дотриманням затвердженого Графіку особистого прийому громадян посадовими особами Закарпатської  митниці ДФС, який розміщено для ознайомлення на інформаційних стендах адміністративного приміщення митниці, митних постів, відділів митного оформлення та інших структурних підрозділів митниці, які здійснюють митний контроль та митне оформлення, а також на веб-порталі територіального органу ДФС у Закарпатській області. 
Перешкоди в організації особистого прийому громадян за місцем розташування митниці та її структурних підрозділів відсутні. Організація особистого прийому здійснювалася у відповідності до норм чинного законодавства.
	У встановленому порядку до ГУ ДФС у Закарпатській області щоквартально надавалися звіти щодо розглянутих звернень громадян та щомісячно надавалися звіти щодо запитів на публічну інформацію для оприлюднення на суб-сайті Закарпатської митниці ДФС. 

Розділ 8. Організація інформаційно – аналітичного забезпечення митниці та автоматизації її діяльності
    Протягом року в повному обсязі забезпечено адміністрування та супроводження Автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор-2006»,  ПІК «Кадри», підтримку в актуальному стані правової бібліотеки «Ліга-Закон». Також забезпечено впровадження та технічне супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій, що використовуються в роботі митниці, впровадження та функціонування електронних сервісів. Забезпечено обслуговування комп’ютерної техніки та телекомунікаційного обладнання, укладення та супроводження договорів на придбання та обслуговування засобів обчислювальної техніки, заправку картриджів до друкуючих пристроїв, застосування посадовими особами електронного цифрового підпису (надання та скасування ключів ЕЦП). Надано та скасовано 619 засобів електронного цифрового підпису.
	Протягом 2018 року щоденно проводилася звірка інформації, яка міститься в Єдиній автоматизованій інформаційній системі ДФС України та локальній базі Закарпатської митниці ДФС. Вживалися організаційні заходи щодо забезпечення структурними підрозділами митниці повноти бази даних електронних копій митних декларацій, оформлених митницею та актуальності її даних. За  2018 рік було проаналізовано: 
	аркушів коригування - 3821;

карток відмов - 1583;
митних декларацій – 12813.

Протягом року щомісячно формувалися та направлялися до  Державної фіскальної служби України звіти за формами 1-МС та 2-МС затвердженні наказом ДФСУ від 18.01.2018 № 25. Також щомісячно готувалася інформація про кількість пропущених громадян, транспортних засобів та вантажів через митний кордон України в зоні діяльності Закарпатської митниці ДФС.
           Протягом року на постійній основі здійснювалося супроводження та розробка  складових автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» ДФС, зокрема проводилась робота щодо  автоматизації процедур, автоматизації контролю за повнотою та правильністю виконання митних формальностей, сплати митних платежів, впровадження електронних сервісів для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
          Здійснювалося формування та ведення електронних класифікаторів (типів документів, валют, пільг по вивізному миту, ввізному миту та ПДВ, митних установ, ставки антидемпінгового спеціального та компенсаційного мита, сертифікатів походження (імпорт), заборона ввезення на митну територію України, методичні рекомендації щодо класифікації згідно з вимогами УКТ ЗЕД та інші.
           Здійснювалося технічне супроводження та адміністрування баз даних нормативної інформації Автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» ДФС з питань митної справи, у тому числі, з питань адміністрування митних платежів.
           
	Протягом року забезпечено працездатність та відновлення працездатності після виявлення несправностей у найкоротшій термін систем відеоконтролю пунктів пропуску митниці, телефонних ліній зв’язку.  Здійснено щомісячний контроль ефективності використання технічних засобів/систем митного контролю. Надано пропозиції до Департаменту матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури щодо придбання сучасних засобів митного контролю.

Розділ 9. Організація фінансової діяльності.                                    Матеріально-технічний розвиток
Управлінням фінансування, бухгалтерського обліку та звітності підготовлений кошторис митниці на 2018 рік за КПКВ 3507010 «Керівництво та управління у сфері фіскальної політики» та направлений на затвердження до Державної фіскальної служби України листом від 17.01.2018 № 66/18/07-70-05. 
Пропозиції щодо формування та змін до кошторису упродовж 2018 року вносилися на розгляд до ДФС виключно з наданням детальних розрахунків (вих. № 82/16/07-70-05 від 26.01.2018, № 241/18/07-70-05 від 20.02.2018, № 311/18/07-70-05 від 05.03.2018, № 394/18/07-70-05 від 27.03.2018, № 530/18/07-70-05 від 20.04.2018, № 658/18/07-70-05 від 18.05.2018, № 696/18/07-70-05 від 25.05.2018, № 697/18/07-70-05 від 25.05.2018, № 794/18/07-70-05 від 19.06.2018, № 1292/18/07-70-05 від 19.09.2018, № 1550/18/07-70-05 від 01.11.2018, № 1592/18/07-70-05 від 07.11.2018, № 1615/18/07-70-05 від 09.11.2018, 1616/18/07-70-05 від 09.11.2018, 1752/18/07-70-05 від 29.11.2018). Всі надані пропозиції затверджені ДФСУ.
Підготовлений та направлений бюджетний запит Закарпатської митниці ДФC на 2019 рік (лист від 27.04.2018 року № 566/18/07-70-05).
Відповідно до наказу Державної фіскальної служби № 177 від 14.03.2017 року «Про ефективне використання бюджетних коштів (із змінами), виконання затверджених заходів забезпечувалося та знаходилося на постійному контролі. Зокрема: взяття бюджетних зобов’язань за загальним фондом державного бюджету проводилося виключно у межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами, а за спеціальним фондом - у межах відповідних фактичних надходжень. 
Упродовж звітного періоду митницею не здійснювалося придбання автотранспорту,  мобільних телефонів за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету, договори за кожним видом енергоносіїв укладені у межах затверджених лімітів споживання та кошторисних призначень. Згідно з наказом ДФС України від 24.01.2018 № 48 «Про затвердження Зведеного розподілу річних лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного і скрапленого газу та води в натуральних показниках на 2018 рік» та наказом Закарпатської митниці ДФС від 06.02.2018 № 65 «Про затвердження річних лімітів споживання енергоносіїв», відповідно до якого здійснювався подекадний контроль за обсягами споживання  електричної енергії, природного і скрапленого газу та води в натуральних показниках кожним об’єктом інфраструктури митниці шляхом зняття показників приладів  обліку зазначених паливно-енергетичних ресурсів та води із занесенням цих показників до відповідних журналів обліку, не допускалося перевищення затверджених цими наказами лімітів споживання електроенергії, природнього газу, водопостачання та водовідведення в натуральних показниках, дотримуваласяя лімітна дисципліна. 
Для забезпечення   раціонального використання та економії паперу в митниці затверджені норми його видачі по структурним підрозділам. 
Встановлення та нарахування підвищень до посадових окладів (ставок), надбавок, доплат, допомог, премій, інших заохочувальних виплат працівникам здійснювалося виключно в межах фонду оплати праці, затвердженого в загальному фонді.
Станом на 01.04.2018, 01.07.2018, 01.10.2018 та 01.01.2019 проведено звірки щодо розпорядження конфіскованим майном з органами Державної виконавчої служби,  а саме Ужгородським МВ ДВС ГТУЮ у Закарпатській області, Ужгородським РВ ДВС ГТУЮ у Закарпатській області, Виноградівським РВ ДВС ГТУЮ, відділом примусового виконання рішень управління ДВС ГТУЮ у Закарпатській області, Києво-Святошинським РВ ДВС ГТУЮ у Київській області, Київським РВ ДВС м. Харків ГТУЮ у Харківській області.
Проведено звірки з торгівельними організаціями щодо обсягів переданого для реалізації і  залишків нереалізованого майна та своєчасності розрахунків за реалізоване майно, за результатами яких станом на 01.07.2018 та  01.01.2019 року складені акти звірки розрахунків між Закарпатською митницею ДФС та ТОВ «Ізумруд», а також між Закарпатською митницею і ТОВ «Нью-екосвіт». 
	Забезпечена підготовка та надання до Головного управління Державної казначейської служби фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за 2017 рік, за І квартал 2018 року, за І півріччя  (вихідний від  10.07.2018 № 503/28/07-70-05) та 9 місяців (вихідний від 10.10.2018 № 760/28/07-70-05). До ДФСУ забезпечено підготовку та надання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядників та одержувачів бюджетних  коштів  за  2017 рік (вихідний від 17.01.2018  № 67/18/07-70-05), за І квартал 2018 року (вихідний від 10.04.2018 № 480/18/07-70-05), а також за І півріччя та 9 місяців.
 	Протягом першого півріччя проведені інвентаризації згідно наказів Закарпатської митниці ДФС від 17.01.2018 № 3-аг, від 08.02.2018 7-аг та від 19.06.2018 № 17-аг «Про проведення інвентаризації та прийому-передачі каси митниці», від 05.03.2018 № 8-аг «Про проведення інвентаризації бланків документів суворої звітності», від 29.03.2018 № 11-аг та від 01.06.2018 № 16-аг «Про зняття залишків паливно-мастильних матеріалів у підзвіті та показників лічильників», від 20.03.2018 № 9-аг «Про проведення інвентаризації кас відокремлених підрозділів Закарпатської митниці ДФС митного посту "Лужанка" та митного посту "Солотвино", від 05.05.2018 № 13-аг «Про проведення інвентаризації каси відокремленого підрозділу Закарпатської митниці ДФС митного посту "Солотвино" та прийому –передачі», від 08.06.2018 № 336 «Про проведення інвентаризації каси відокремленого підрозділу Закарпатської митниці ДФС митного посту "Лужанка" та прийому-передачі».
 Протягом другого півріччя проведено інвентаризації згідно наказу митниці від 28.09.2018 №  42-аг  «Про проведення річної інвентаризації», наказу  Закарпатської митниці  ДФС  від  05.07.2018 № 18-аг «Про проведення інвентаризації бланків документів суворої звітності», наказів митниці від 17.07.2018 № 20-аг та від 28.12.2018 № 53-аг «Про проведення інвентаризації та прийому-передачі каси митниці».
За наказом ДФСУ від 27.09.2018 року № 44-г «Про проведення річної інвентаризації» проведено річну інвентаризацію відповідно до вимог чинного законодавства. Згідно  з  наказом  митниці  від 28.09.2018 № 42-аг «Про проведення річної інвентаризації» проведено інвентаризацію основних засобів та товарно-матеріальних цінностей, складено акти інвентаризації та протоколи засідань робочих комісій. В ході перевірок розбіжностей не виявлено.
Відповідно до наказу митниці від 28.09.2018 № 42-аг «Про проведення річної інвентаризації» та змінами до нього від 07.11.2018 № 46-аг, було проведено інвентаризацію наявності вилученого та конфіскованого майна. За результатами перевірки наявності конфіскованого майна складені протоколи. 
У грудні 2018 року, згідно з наказом Закарпатської митниці ДФС від 06.12.2018 № 49-аг «Про проведення суцільної інвентаризації конфіскованого за рішенням судів майна», комісіями у складі представників Ужгородського МВ ДВС ГТУЮ у Закарпатській області,Ужгородського РВ ДВС ГТУЮ в Закарпатській області Виноградівського РВ ДВС ГТУЮ в Закарпатській області, відділу примусового виконання рішень управління ДВС ГТУЮ у Закарпатській області та представників Закарпатської митниці ДФС була проведена суцільна перевірка наявності конфіскованого майна в митниці. В ході перевірки розбіжностей не виявлено. 
 	Відповідно до наказу митниці від 31.08.2018 № 35-аг «Про проведення інвентаризації» було проведено інвентаризацію розрахунків з дебіторами та кредиторами станом на 03.09.2018 та складено протокол № 25 від 04.09.2018. Відповідно до наказу Закарпатської митниці від 28.09.2018 № 42-аг «Про проведення річної інвентаризації», проведено інвентаризацію розрахунків з дебіторами та кредиторами, за результатом якої складений протокол засідання робочої комісії від 13.11.2018 року № 50. Розбіжностей не виявлено.
Управлінням матеріального забезпечення та  розвитку інфраструктури Закарпатської митниці ДФС - протягом року укладено та виконано договори підряду на поточні ремонти: трансформаторної підстанції (літ. Б ), козирькового навісу (літ. Б), приміщень першого поверху адмінбудинкку (літера А поз.42), металевого навісу при вході в споруду для контролю вантажного транспорту (літера Б),  навісу для легкових автомобілей (літера Е) (фарбування), приміщення другого поверху (каб. 95) адмінбудівлі (літера А), вагонів-будинків (приміщення посту) МПП "Малі Селменці", (фарбування) огорожі території, послуги з встановлення тимчасового водопостачання, (фарбування) мереж зовнішнього освітлення, гаражу (літера В) (заміна водостічних труб), поточного ремонту проїзду під навісом для вантажних автомобілів на вїзді (літера З), проїзду під навісом для вантажних автомобілів  на виїзд (літера Ж), вбиральні (літера Ж) ПП "Малі Селменці", металевого навісу (фарбування)  на митному посту  "Солотвино",  вагону-будинку (господарський блок) (літера Э) МПП "Малі Селменці".  Підписано договори підряду з новими підрядниками та продовжено реконструкцію пунктів пропуску «Ужгород» та «Лужанка», реконструйовано автомобільну естакаду на пункті пропуску «Чоп»(Тиса), облаштовано майданчики під вагові системи на пункті пропуску «Ужгород», підготовлено та направлено до СТС кінцеві описові звіти по проектам «Ефективний та безпечний кордон між Угорщиною та Україною» та «Модернізація та реконструкція пункту пропуску на словацько-українському кордоні».
Протягом року забезпечено укладання основних договорів господарського призначення направлених на забезпечення безперебійної експлуатації об’єктів митної інфраструктури, зокрема на постачання електроенергії, газу, води, вивозу твердих побутових відходів, прибирання приміщень та території, утримання електрообладнаня, охорону складських приміщень, операторів котелень. Здійснено супроводження договорів оренди державного майна.
Протягом 2018 року проведено 32 процедури відкритих торгів, 5 переговорних процедур, 6 допорогових закупівель. Відкриті торги, з них: завершені – 10 закупівель, скасовані  - 7 закупівель, неуспішна – 15 закупівель. Переговорні – завершено 5 закупівель. Допорогові закупівлі, з них: завершені – 4 закупівлі, 2 закупівлі - не відбулись. Протягом року безперебійно укладались договори на закупівлю товарів та послуги для матеріально-технічного забезпечення митниці. 
            Щомісячно направлялася інформація про залишки конфіскованого майна на складах митниці.  З метою обговорення результатів взаємодії митниці та органів державної виконавчої служби проводились спільні наради.
	На протязі року,  щоденно, забезпечувався  складський облік прийнятого на зберігання, вилученого та конфіскованого за порушенням митного законодавства за рішенням суду майна, а також майна, поміщеного у митний режим відмови на користь держави, майна, виявленого в зоні митного контролю власник якого невідомий, дотримання строків його зберігання та розпорядження ним.
       Відповідно до Наказу ДФСУ від 02.08.2017 № 509 «Про надання відомостей до Єдиного реєстру об’єктів державної власності» подано звіти до Департаменту матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури.
      Споживання енергоресурсів здійснювалось у відповідності до лімітів споживання в натуральних показниках доведених до митниці наказом ДФС України. Перевитрат не зафіксовано. Заборгованості по оплаті з енергопостачальними організаціями відсутня.
Забезпечено надійну безаварійну роботу автотранспорту митниці. Утримання автотранспорту здійснювалось у межах кошторисних призначень на зазначені цілі.
Критичних позаштатних ситуацій в частині роботи енергетичного обладнання в митниці не виникало. Своєчасно розпочато опалювальний сезон.

Розділ 10. Організація роботи з персоналом.                                        Запобігання і боротьба з корупцією
Забезпечено якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженості та конкурсного відбору. Протягом року оголошено 16 та проведено  17  конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби.
Протягом 2018 року: прийнято на роботу - 42 працівника, звільнено – 33 працівників.
Підвищення кваліфікації здійснювалося згідно Плану підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб органів ДФС на 2018 рік, затвердженого наказом Державної фіскальної служби України від 19.01.2018    № 29 «Про організацію підвищення рівня професійної компетентності працівників органів ДФС у 2018 році» зі змінами. Здійснювалася робота на постійній основі щодо направлення посадових осіб митниці на підвищення кваліфікації до Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС. Загалом протягом року пройшли підвищення кваліфікації 282 посадові особи, з них: категорії «Б» - 43, категорії «В» - 239.
Протягом 2018 року відповідно до наказів  Закарпатської митниці ДФС від 15.01.2018 № 13 «Про перший період тематичного планового навчання у 2018 році в структурних підрозділах Закарпатської митниці ДФС» та від 09.07.2018 № 388 «Про другий період тематичного планового навчання у 2017 році в структурних підрозділах Закарпатської митниці ДФС» зі змінами проведено навчання посадових осіб митниці у системі професійного навчання без відриву від роботи. З метою оцінки результатів навчання посадових осіб митниці у системі професійного навчання без відриву від роботи були проведені підсумкові заняття у формі тестування за допомогою програмного забезпечення відповідно до наказів Закарпатської митниці ДФС від 11.06.2018 № 340 «Про підведення підсумків професійного навчання без відриву від роботи у І навчальному періоді 2018 року» та від 05.12.2018 № 729 «Про підведення підсумків професійного навчання без відриву від роботи у ІІ навчальному періоді 2018 року».
З метою якісного формування і розвитку професійних та особистісних якостей працівників, які вперше прийняті на роботу до Закарпатської митниці ДФС, а також прискорення процесу їх адаптації протягом 2018 року розпочато наставництво для 28 вперше прийнятих працівників, відповідно до наказів Закарпатської митниці ДФС.
Протягом року оголошено 16 та проведено 17 конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби.
Здійснювалися заходи, спрямовані на реалізацію положень Закону України від 16 вересня  2014 року № 1682-VII "Про очищення влади". Забезпечено перевірку осіб, які претендують на посади в Закарпатській митниці ДФС, шляхом направлення відповідних запитів до органів виконавчої влади.
У період з 11 жовтня 2018 року по 04 грудня 2018 року, відповідно до наказу Закарпатської митниці ДФС від 28.09.2018 № 557 «Про проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Закарпатської митниці ДФС, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В» у 2018 році» проведено оцінювання результатів службової діяльності працівників Закарпатської митниці ДФС.
З 922 державних службовців, оцінюванню підлягало 548 державних службовців Закарпатської митниці ДФС. 
За результатами оцінювання пройшли 545 державних службовців (3 державних службовці не пройшли оцінювання у зв’язку з переведенням на інші посади у період проведення оцінювання та звільненням), з них:
Номенклатура начальника митниці:
пройшли оцінювання 533 особи (відмінна-104, позитивна-425, негативна-0), з них:
керівний склад – 79 осіб (відмінна-36, позитивна-40, негативна-0, не підлягає оцінюванню-3), 
інспекторський склад – 454 осіб (відмінна-68, позитивна-385, негативна-0).
У першому півріччі проведено антикорупційні заходи у зв’язку з несвоєчасним поданням декларації осіб уповноважених на виконання функцій держави за 2017 рік, в ході яких було відібрано пояснення у шести працівників Закарпатської митниці ДФС та направлено зібрані матеріали до правоохоронних органів. 
Також, у другому півріччі розроблено та реалізовано три Плани проведення комплексу профілактичних заходів на митних постах з метою здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства та недопущення втягування службових осіб митних постів Закарпатської митниці ДФС до корупційних протиправних дій. Проведені бесіди з особовим складом митних постів Закарпатської митниці ДФС наголошено на неухильному дотриманні вимог Закону України «Про запобігання корупції».
Протягом 2018 року працівниками відділу з питань запобігання та виявлення корупції Закарпатській митниці ДФС в рамках спільних заходів з УВБ територіальних органів ДФС у Закарпатській області ГУ ДФС у Закарпатській області  зафіксовано 14 (чотирнадцять) правопорушень за правовою кваліфікацією згідно ч.1 ст. 369 КК України, а саме – пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення чи не вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.
Протягом 2018 року надано консультації сорока чотирьом працівникам Закарпатської митниці ДФС в питаннях заповнення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2017 рік та в питаннях щодо подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.
Проведено збір інформації про посадових осіб Закарпатської митниці ДФС притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення, на основі отриманих даних відділом з питань запобігання та виявлення корупції ведеться облік зазначених працівників.
Окрім того, проінформовано керівників структурних підрозділів про здійснення відділом  заходів щодо запобігання корупції, зокрема:
	про доцільність завчасного подання декларації осіб уповноважених на виконання функцій держави за 2017рік; 

про надання відділом з питань запобігання та виявлення корупції методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема щодо заповнення декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави;
про зміни та доповнення від 02.02.2018 № 118 до Роз’яснення НАЗК від 11.08.2016 № 3 стосовно заходів фінансового контролю;
інформування щодо отримання подарунків та порядку їх декларування посадовими особами Закарпатської митниці ДФС.
Окрім цього підготовлено та розміщено плакати з антикорупційної тематики на інформаційних стендах митних постів Закарпатської митниці ДФС. Також на веб-порталі територіальних органів ДФС у Закарпатській області публікувалася інформація щодо заходів з питань запобігання та протидії корупції в Закарпатській митниці ДФС. 
Вжито заходи для збору інформації по виявленню конфлікту інтересів, а саме. Відділом з питань запобігання та виявлення корупції надіслано листа керівникам структурних підрозділів щодо надання інформації про посадових осіб посада яких передбачає прийняття рішень з питань діяльності підприємств, контроль за діяльністю яких відповідно до Митного кодексу України покладено на митні органи, а також на службові зносини з такими підприємствами, якщо у штаті цих підприємств перебувають близькі родичі зазначених посадових осіб, а також про працюючих у цьому органі близьких осіб. Протягом року здійснено розгляд та погодження у межах компетенції проектів нормативно-правових актів та розпорядчих документів, що видавалися Закарпатською митницею ДФС, з метою можливого виявлення конфлікту інтересів, а також причин що призводять чи можуть привести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.
Проведена профілактична робота з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства з десятьма працівниками Закарпатської митниці ДФС. В тому числі з п’ятьма працівниками з метою недопущення в майбутньому виявлених недоліків під час заповнення декларації, та з п’ятьма працівниками, які вчинили адміністративне правопорушення передбаченого частиною першою та частиною другою статті 172-6 КУпАП України, однак судом не застосовано до них покарання та не накладено на них стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави.

Розділ 11. Забезпечення охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації
	Протягом року здійснювався контроль за виконанням у митниці вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці, під час проведення всіх видів секретних робіт,  дотриманням порядку поводження з матеріальними носіями секретної інформації, станом пропускного і внутрішньооб’єктового режиму тощо. З метою запобігання порушень під час виїздів за межі України,  із посадовими особами митниці, яким надано допуск та доступ до державної таємниці, проводилася роз`яснювальна робота.
 	Здійснювалося регулярне оновлення компонентів антивірусного програмного забезпечення та проводився аналіз стану антивірусного захисту інформації в автоматизованих системах митниці.   
	Протягом року забезпечувалася робота по дотриманню користувачами вимог при роботі з програмно-технічним комплексом  «Клієнт банку – банк», використання та збереження засобів криптографічного захисту. Своєчасно оновлювалися закриті ключі користувачів, ліцензії та приймалися електронні виписки  платіжних документів.
	Забезпечувалося надання регламентованого доступу для роботи з програмно-інформаційним комплексом Єдиної автоматизованої інформаційної системи працівникам митниці.





