NIEUWS

13 februari 2017

'Brexit is positief voor accountants'
De brexit zorgt volgens Britse politici voor meer werk voor accountants, omdat het bedrijfsleven de
accountant hard nodig heeft door alle zaken die komen kijken bij het verlaten van de EU.
Dat blijkt uit een enquête onder Britse parlementsleden door Yougov, in opdracht van de Association of Chartered
Certi ed Accountants (ACCA) en de Association of Accounting Technicians (AAT). Van de parlementsleden denkt 47
procent dat de brexit een positieve impact op het accountantsberoep zal hebben, 23 procent denkt juist van niet, en 25
procent weet het niet.
Verder blijkt ook dat veel parlementsleden (55 procent) geloven dat EU-belastingregelgeving, die momenteel nog geldt
in het Verenigd Koninkrijk, nu al kritisch onder de loep moet worden genomen, in plaats van te wachten tot na de
brexit.
Toch zijn de parlementsleden het nog altijd niet eens over het e ect dat de brexit gaat hebben op grote bedrijven. 42
procent denkt dat het geen negatieve impact zal hebben, 43 procent denkt van wel.
Veel zal ook afhangen van hoe er wordt omgesprongen met de zogeheten passporting rights. Dit zijn speciale
regelingen waardoor bedrijven die in het VK zijn gevestigd momenteel nog nanciële diensten mogen aanbieden aan
de rest van de EU op basis van één set regels. Wanneer die rechten verdwijnen wordt dit een stuk ingewikkelder.
Parlementsleden zijn verdeeld over hoe belangrijk deze rechten zijn: 40 procent zegt dat het 'essentieel' is dat er een
soortgelijke regeling komt, 29 procent vindt van niet, 25 procent weet het niet zeker.
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29 maart 2022

Londen verloor ruim 7.000 financiële banen na brexit
De brexit zorgde ervoor dat iets meer dan zevenduizend banen in de nanciële
sector van Londen zijn verplaatst naar de Europese Unie. 
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14 september 2021

Britten stellen grenscontroles op goederen uit EU
weer uit
Groot-Brittannië stelt de invoering van volledige grenscontroles op goederen
uit de Europese Unie andermaal uit. 
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28 juni 2021

'Britse bedrijven hebben nog veel last van gevolgen
brexit'
Een derde van de Britse bedrijven heeft een half jaar na de brexit minder
klanten uit de Europese Unie. Vooral voor mkb-bedrijven blijkt het lastig om
aan alle nieuwe... 
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17 juni 2021

EU eens over verdeling miljardenfonds voor
brexitschade
Onderhandelaars van de EU-landen en het Europees Parlement zijn het eens
geworden over de verdeling van een hulpfonds voor vissers en andere
gedupeerden van de brexit.... 

MAGAZINE

07 mei 2021

Waarom de brexit ook gevolgen kan hebben voor financiële verslaggeving
Je zou het bijna vergeten door alle coronaperikelen, maar we hebben ook net een historische brexit achter de rug.
Historisch, omdat het Verenigd Koninkrijk het eerste... 

