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Надходження ЄСВ від роботодавців Старобільського управління становлять понад 
244 мільйона гривень
У січні-червні 2019 року працедавці, які зареєстровані в Старобільському управлінні Головного управління ДФС у Луганській області спрямували на соціальні потреби 244,5 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 32,1 млн грн, або на 15,1  відс. більше надходжень   січня-червня 2018 року.  
Фахівці Старобільського управління ГУ ДФС у Луганській області  нагадують, що з 1 січня 2019 року мінімальну заробітну плату встановлено у розмірі 4173 грн.  Відповідно, мінімальний страховий   внесок за місяць   становить 918,06 грн.   (мінімальний   страховий  внесок  за   квартал - 2 754,18 гривень.).
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Місцеві бюджети Старобільщини отримали понад 1 млн грн від ліцензування алкоголю та тютюнуhttp://lg.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/print-383908.html

За перше півріччя 2019 року місцевий бюджет поповнилася на 1,1 млн гривень від плати за ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами», – повідомили в Старобільському управлінні Головного управління ДФС у Луганській області.
В управлінні зазначили, що станом на перше липня 2019 року здійснюють діяльність 407 суб’єктів господарювання, які мають ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. У січні – червні 2019 року видано 378 ліцензій. При цьому 213 суб’єктів отримали ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та 165 суб’єктів отримали ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами.
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Визначено порядок ведення Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пальногоhttp://sumy.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/print-385970.html
Кабінет Міністрів України постановою від 19.06.2019 N 545 затвердив Порядок ведення Єдиного державного реєстру суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним.
Зазначеним Єдиним реєстром є електронна база даних, яка містить інформацію про суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місця виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним у розрізі суб'єктів господарювання, які провадять діяльність на таких місцях на підставі виданих ліцензій.
Єдиний реєстр формується та ведеться ДФС та її територіальними органами в електронній формі на підставі відомостей, зазначених у документах, які подаються суб'єктами господарювання для отримання ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним відповідно до ст. 3 і 15 Закону "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального".
Інформація про суб'єкта господарювання вноситься до Єдиного реєстру не пізніше робочого дня, наступного за днем видачі/зупинення/анулювання ліцензії або внесення змін до ліцензії.
Єдиний реєстр розміщується на офіційному веб-сайті ДФС.
Поряд з цим,  постановою КМУ від 19.06.2019 № 545 викладено у новій редакції Порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового.
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