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10/01/2011
NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES OBLIGATÒRIES
El Reial Decret 1363/2010, de 29 d’octubre, pel que es regulen els supòsits de notificacions i
comunicacions administratives obligatòries per mitjans electrònics en l’àmbit de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària, publicat en el BOE el passat 16 de novembre de 2010, introdueix a partir
d’01/01/2011 la següent novetat:
L’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) practicarà obligatòriament notificacions i
comunicacions per via electrònica a partir d’01/01 2011 a les següents entitats:
1)
2)
3)
4)
5)

Societats anònimes i de responsabilitat limitada.
Persones jurídiques i sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola.
Els establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol.
Les unions temporals d’empreses.
Les agrupacions d’interès econòmic, agrupacions d’interès econòmic europees, fons de pensions, fons
de capital de risc, fons d’inversió, fons d’utilització d’actius, fons de regularització del mercat
hipotecari, fons de titulització hipotecària o fons de garantia d’inversions.
6) Les persones i entitats que compleixin algun dels següents requisits:
a. Que estiguin inscrites en el registre de grans empreses.
b. Que hagin optat pel règim de consolidació fiscal.
c. Que hagin optat pel règim especial del grup d’entitats.
d. Que estiguin inscrites al regim de devolució mensual d’IVA.
e. Que tinguin una autorització en vigor del departament d’aduanes i impostos especials de
l’AEAT.

Tot i que entri en vigor l’01/01/2011, la seva aplicació pràctica serà escalonada, gradual i
progressiva durant tot el 2011.
Com funciona aquest sistema?
L’AEAT assignarà una Direcció Electrònica Habilitada a cada contribuent (a la que s’accedirà a través
del web http://notificaciones.060.es) i que serveix per rebre les notificacions administratives
electròniques, a la qual es podrà habilitar un avís de notificació a una adreça de correu electrònic, amb
la finalitat que l’entitat sigui conscient que té una notificació.
Atenció.- Les notificacions no s’envien a una adreça de correu electrònic particular, tot i que
existeix la possibilitat de consignar una adreça de correu electrònic personal per rebre els avisos.
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Els contribuents no cal que facin res; és la pròpia AEAT que d’ofici instarà la inclusió a la
Direcció Electrònica Habilitada mitjançant notificació per carta.
IMPORTANT.- S’HA DE TENIR UN CERTIFICAT D’USUARI ELECTRÒNIC. Per tant,
recomanem que qui no en tingui inicií els tràmits per obtenir-lo. Estem a la vostra disposició per
ajudar-vos a obtenir el certificat d’usuari electrònic.
Les resolucions o actes administratius s’entendran notificats en un termini de 10 dies des de l’emissió
de la notificació; per tant, si no s’obren les notificacions electròniques que envia l’AEAT, es donen per
notificades. Recomanem que s’entri un cop per setmana a la Direcció Electrònica Habilitada per
comprovar les notificacions realitzades.
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