
Veelgestelde vragen voor Werkgever - Concernregeling 

Hoe werkt de werkkostenregeling bij een fiscale eenheid?  
De loonheffingen kennen geen fiscale eenheid. De eindheffing van de 
werkkostenregeling wordt per werkgever berekend. U mag deze 
eindheffing wel op concernniveau berekenen (concernregeling). U kunt 
de concernregeling alleen toepassen als alle deelnemende 
concernonderdelen het hele kalenderjaar een concern vormen en de 
concernregeling toepassen. Concernonderdelen die tijdens het 
kalenderjaar deel worden van het concern of uit het concern 
verdwijnen, vallen dus buiten de concernregeling. 

Binnen het concern berekent u de vrije ruimte door het totale fiscale 
loon van elke inhoudingsplichtige die deel uitmaakt van het concern, bij 
elkaar op te tellen. In deze collectieve vrije ruimte kunt u alle door de 
concernonderdelen aangewezen vergoedingen, verstrekkingen en 
terbeschikkingstellingen opnemen. Alle vergoedingen, verstrekkingen 
en terbeschikkingstellingen die de concernonderdelen aanwijzen als 
eindheffingsloon, zet u uiteindelijk af tegen de totale vrije ruimte van 
het concern. Het concernonderdeel met het hoogste fiscale loon moet 
eindheffing betalen over het bedrag dat boven de collectieve vrije 
ruimte uitkomt. U moet uiterlijk bij de aangifte over het 1e tijdvak van 
2017 beslissen of u in 2016 de concernregeling wilt toepassen.  

Zie paragraaf 8.1.5 van het 'Handboek Loonheffingen' voor meer 
informatie over de concernregeling. 
 

We hebben in concernverband op een externe locatie een personeelsfeest 
georganiseerd. Hoe moeten we de kosten van het feest verdelen over het 
moederbedrijf en de werkmaatschappijen?  

Het factuurbedrag met btw van personeelsfeesten en personeelsreizen 
(of een vergoeding daarvoor) is loon van uw werknemer. U mag dit ook 
als eindheffingsloon aanwijzen. Daarbij maakt het uit of u wel of niet 
gebruikmaakt van de concernregeling. In beide gevallen moet u wel 
voldoen aan de gebruikelijkheidstoets (zie paragraaf 4.2 van het 
'Handboek loonheffingen'). 

U maakt géén gebruik van de concernregeling 

U moet de werkkostenregeling toepassen per werkgever. U verdeelt de 
totale kosten over de deelnemende werkgevers evenredig aan het 
aantal deelnemende werknemers dat elke werkgever heeft. Ook de 
vrije ruimte geldt per werkgever. 

U kunt met ons praktische afspraken maken over hoe u de kosten over 
de verschillende werkgevers verdeelt. 

U maakt wél gebruik van de concernregeling 

U kunt de werkkostenregeling onder voorwaarden op concernniveau 
toepassen. De werkgevers kunnen de totale kosten van het 
personeelsfeest aanwijzen als eindheffingsloon en de eindheffing op 
concernniveau berekenen. U moet wel rekening houden met in het 
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kalenderjaar toe- of uittredende concernonderdelen. Deze 
concernonderdelen kunnen niet meedoen aan de concernregeling (zie 
paragraaf 8.1.5 van het 'Handboek Loonheffingen'). 
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