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Toelichting symbolen
De NBA heeft het Ministerie van SZW gevraagd om de vragen gemarkeerd met dit
symbool ook op de website van het Ministerie van SZW op te nemen omdat ze een
relevante standpuntbepaling of interpretatie bevatten. Indien beschikbaar treft u bij deze
vragen een link naar de website van het Ministerie van SZW naar de betreffende tekst.

Deze FAQ betreft enkel situaties waarbij artikel 6a wordt toegepast.
NB In De FAQ’s worden meerdere gelijksoortige termen gehanteerd: entiteiten,
ondernemingen, werkmaatschappijen en dergelijke die een gelijksoortige betekenis
hebben. Hier wordt steeds een vennootschap of rechtspersoon bedoeld.

FAQ's
Concernbegrip; algemeen



FAQ 1 – Buitenlands groepshoofd



FAQ 2 – Definitie begrip groep



FAQ 3 – Geconsolideerde berekening omzetdaling groep



FAQ 4 – Niveau toepassing regeling



FAQ 5 (vervallen)



FAQ 6 – Dividend en bonussen: definitie groepshoofd onder
afwijkingsmogelijkheid artikel 6a



FAQ 7 – Stichtingen



FAQ 8 - Onderneming gehouden door meerderheidsaandeelhouder,
bijvoorbeeld een participatiemaatschappij



FAQ 9 - Door publiekrechtelijke rechtspersonen gehouden entiteiten



FAQ 10 – Tussenhoudstervrijstelling



FAQ 11 – Meewegen centrale leiding op natuurlijk persoonsniveau



FAQ 12 – Joint ventures en minderheidsbelangen



FAQ 13 – Personal holding



FAQ 14 – Privé-persoon: eigen activiteiten en aandelenbezit entiteit of
groep



FAQ 15 – Activiteiten die in 2019/2020 binnen het concern zijn gewijzigd



FAQ 16 - Groepsstructuren waarbij het internationale hoofdkantoor in
Nederland is gevestigd en de gehele omzet door deze Nederlandse
vennootschap loopt (distributeur)



FAQ 17 - Verlies van zeggenschap door Nederlandse moeder gedurende
2019 of 2020



FAQ 18 - Groepsmaatschappijen die verkocht zijn voor 1 maart 2020



FAQ 19 - Groepsmaatschappijen die verkocht zijn na 1 maart 2020



FAQ 20 - Overnames die halverwege 2019 of begin 2020 hebben
plaatsgevonden



FAQ 21 - Overname op of na 1 maart 2020, waarbij een onderneming wordt
gekocht



FAQ 22 - Interne fusies en splitsingen vóór 1 maart 2020



FAQ 23 - Meerdere werkmaatschappijen die aanspraak kunnen maken op
subsidie en ontslag op bedrijfseconomische gronden



FAQ 24 - Nederlandse groepsmaatschappijen die geen SV-loonbetalingen
aan werknemers in Nederland doen



FAQ 25 - Groepsmaatschappijen waarbij geen 100% zeggenschap bestaat



FAQ 26 – Intercompany-omzet als omzet voor subsidiebepaling op grond
van artikel 6a



FAQ 27 - Inbreng van een onderneming in een nieuwe BV op 1 januari 2020



FAQ 28 - Beroep op artikel 6a als bij eindafrekening blijkt dat het
omzetverlies op concernniveau toch niet 20% of meer betrof



FAQ 29 - Meerdere BV's die participeren in een maatschap



FAQ 30 (vervallen)



FAQ 31 – Uitkering dividend na vaststelling jaarrekening 2020



FAQ 32 – Uitkering dividend over de jaren voorafgaand aan 2020



FAQ 32a – Opbouw en uitkering meerjarenbonus



FAQ 33 – Toepassing artikel 6a op subgroepniveau



FAQ 33a – Artikel 6a en tussenholding



FAQ 34 - Wat dient te worden verstaan onder de term 'directie'?



FAQ 35 - Hoe werkt het bonusverbod bij maatschappen en VOF's waar het
salaris feitelijk een voorschot is op de uit te keren winst?



FAQ 36 - Overgang 6a naar 6 bij aanvraag tot vaststelling NOW 1.0



FAQ 4.11 - Onevenredige invloed van een buitenlandse groepsmaatschappij
met beperkt SV-loon op de omzetdaling van de groep



