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Ons complete programma 

voor aangifte 

inkomstenbelasting helpt jou 

de hoge verwachtingen van 

jouw cliënten te overtreffen. 

In 2020 ging ruim 40% van de 

aangiften inkomstenbelasting 

in Nederland via Nextens IB.

Het programma voor 

aangifte 

vennootschapsbelasting is 

het meest complete 

aangifteprogramma dat er 

is. In 2020 ging ruim 40% 

van via het VPB 

programma van Nextens.

Het programma voor de 

aangifte omzetbelasting 

helpt jou als professional 

met deze ingewikkelde 

materie. In 2020 ging ruim 

25% van de aangiften 

omzetbelasting in Nederland 

via het BTW/ICP programma 

van Nextens.

eXcellerate is dé unieke 

koppeling tussen onze 

aangiftesoftware en 

kennisbank. Het biedt een 

totaaloplossing waardoor 

Adviessignalen inclusief 

ondersteunende documenten 

én handige tools direct op één 

plek voor jou beschikbaar zijn.

Het complete platform is een uitkomst voor alle professionals op 

zoek naar ultiem gebruiksgemak, efficiëntie en uitgebreide 

mogelijkheden om cliënten optimaal te bedienen.

• Nextens geeft de beste weergave met Google 

Chrome.

• Bij Nextens telt een aangifte met fiscale partner als 

1 aangifte; houd hier rekening mee bij het bepalen 

van je staffel.

• Er is makkelijk meer informatie te vinden door te 

klikken op je inlognaam in het product en de optie 

‘support’ te kiezen. 

Nextens S&S

Het programma voor de 

aangifte Successie en 

Schenken is een uiterst 

volledig aangifteprogramma 

dat in fases in de Cloud 

beschikbaar komt.



Hoe voeg je een gebruiker toe? 

Hoe meld ik mij aan 
voor de nieuwsbrief? 

Nextens 
Instellingen

Scrol helemaal naar beneden vanuit de Homepagina 

en je ziet een link met aanmelden voor de nieuwsbrief. 

Dit is geheel kosteloos.

Hoe kan ik meer te weten 
komen over functionaliteiten 
van Nextens producten? 

Bezoek dan onze                                           . In deze online 

omgeving vind je meer dan 40 instructievideo’s met 

uitleg en ins en outs over alle Nextens producten.

Nog vragen? 
Nog vragen? Bepaal nu zelf wanneer je onze instructievideo’s bekijkt, 

Nextens Academy is 24/7 online beschikbaar via 

nextens.nl/academy
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Nextens Academy

De hoofdgebruiker kan via instellingen zelf gebruikers binnen zijn organisatie toevoegen. 

Loop de gevraagde velden na en de nieuwe gebruiker ontvangt meteen een melding in 

zijn/haar inbox dat het account is geactiveerd. Een kleine tip, je kunt het profiel van een 

collega kopiëren zodat je zeker weet dat de profielen overeenkomen.

http://nextens.nl/academy

