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Flash Report

23 жовтня 2014 року Президент України підписав такі закони 
(детальніше у нашому попередньому флеш-репорті № 56 від 
16 жовтня 2014 року)*:

• Закон «Про Національне антикорупційне бюро України»;

• Закон «Про запобігання корупції»;

• Закон «Про засади антикорупційної політики в Україні 
(Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки»;

• Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних 
осіб та публічних діячів".

Закон «Про запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення» не був серед тих антикорупційних 
законів, які підписав Президент.

Ми будемо тримати Вас у курсі подальших змін щодо даного 
питання.

*Закон №. 4284а від 14.07.2014, Закон №. 3541 від 05.11.2013, Закон №. 
5113 від 30.09.2014, Закон №. 5114 від 30.09.2014 та Закон №. 5085 від
16.09.2014
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Дане повідомлення підготовлене відділом 
податкових та юридичних послуг PwC в Україні. 
Матеріали цього повідомлення надані для 
інформування і не можуть вважатися комплексним 
аналізом окремих викладених у ньому 
питань. Рекомендуємо звернутися за професійною 
консультацією з конкретного питання, перш ніж 
прийняти рішення про доцільність яких-небудь дій. 
PwC в Україні не бере на себе відповідальності за 
дії або бездіяльність у зв'язку з інформацією, 
викладеною в цьому повідомленні.
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PwC - це фірма-учасник мережі PwC, 
зареєстрована в Україні, а в деяких випадках 
міжнародна мережа PwC. Кожна фірма мережі є 
самостійною юридичною особою. Більш детальну 
інформацію можна знайти на веб-сторінці
www.pwc.com/structure.
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