Nextens
en Naslag
Wat is het product en
waar bestaat het uit?

Waarvoor gebruik
je Nextens Naslag?

Nextens Naslag is een online ﬁscale kennisbank voor IB,
BTW, VPB, Loon, Sociale Verzekeringen, Schenken &
Erven, Pensioen en Lijfrente en Formeel belastingrecht.
Je hebt toegang tot complete ﬁscale informatie, template
en rekentools.

Je kan Nextens Naslag gebruiken in
combinatie met de aangiftesoftware
voor het snel oplossen van ﬁscale
vraagstukken. Dankzij de
invulhulp in de aangiftesoftware
van IB en VPB krijg je direct
relevante informatie uit de
kennisbank te zien op de
momenten dat het telt. Dat
bespaart tijd en kosten, terwijl je
tegelijkertijd volledig op de hoogte
bent van alle ﬁscale ontwikkelingen.

Waarom zou je het
gebruiken?
• Snel antwoord op een ﬁscale vraag
• Invulhulp aangiftes gekoppeld aan
kennisbank (Naslag)
• Praktische rekentools en templates
• Importeer data makkelijk in alle tools
• Handige hand-outs die je kunt sturen
naar klanten
• Eén portal voor aangiftes en
advieswerkzaamheden
• Kostenbesparing
• Overzicht en efﬁciëntie
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Door de integratie van fiscale kennis in
onze aangiftesoftware kun je dankzij de
invulhulp de juiste uitleg raadplegen
precies op het moment dat het nodig is.
Zo bespaar je tijd en kun je klanten nog
beter bedienen. Dat is waar de
toegevoegde waarde ligt: verdieping en
naslag zodat je sneller een optimale
aangifte kunt verzorgen voor jouw
klanten en geen advieskans meer mist.”
Nastasia Jobben, Head of Product Nextens

Welke resultaten kun
je ermee behalen?

Welke klanten
gebruiken het?

Je bent altijd snel en compleet in
de informatie die je geeft aan
een klant. Je hebt meer controle,
werkt efﬁciënter en verkleint je
risico’s. Bovendien blijf je altijd
op de hoogte van de laatste
ﬁscale ontwikkelingen en heb je
alle informatie op één plek.

Onze klanten bestaan
onder meer uit
belastingadviseurs,
boekhouders,
accountants en
ﬁscalisten.
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Nextens
Naslag Training
Wat is het product en waar bestaat het uit?
Nextens Naslag is een online ﬁscale kennisbank voor IB, BTW, VPB, Loon,
Sociale Verzekeringen, Schenken & Erven, Pensioen en Lijfrente en Formeel
belastingrecht toegang tot complete ﬁscale informatie, templates en rekentools.

Veelgestelde vragen
Wat zit er in Tools en
wat zit in Naslag?

Hoe voeg je een
gebruiker toe?

Hoe meld ik mij aan voor
de Naslag nieuwsbrief?

In Tools vindt je de rekenmodellen,
contracten en andere templates die
je kan gebruiken om jouw klanten te
voorzien van berekeningen of
documenten. Naslag is onze ﬁscale
kennisbank met o.a. de almanakken,
nieuwsberichten en
verdiepingsdocumentatie over
ﬁscale thema's. Je kunt in Naslag

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, u kunt het proﬁel van een collega
kopiëren zodat u zeker weet dat de
proﬁelen overeen komen.

Scroll helemaal naar beneden vanuit
de Naslag homepagina en klik op de
button rechts onderin onder het
kopje Blijf op de hoogte.

zoeken op onderwerp.
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Nog vragen?
Bepaal nu zelf wanneer je onze instructievideo’s bekijkt,
Nextens Academy is 24/7 online beschikbaar via

nextens.nl/academy

