COMUNICACIÓ 6/2011
Estudi d’assumptes jurídics, mercantils, comptables, tributaris i laborals.

23/03/2011
INCIDÈNCIES AMB LES NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES OBLIGATÒRIES
En les Comunicacions 1/2011 i 2/2011 (que podeu trobar al nostre web www.arxer.es) hem explicat el
funcionament del nou sistema de notificacions electròniques obligatòries en l’àmbit de l’Agència
Estatal d’Administració Tributària (AEAT), que ha entrat en funcionament a partir de l’01/01/2011.
En aquestes comunicacions us informàvem que ha de ser la pròpia AEAT l’encarregada de posar-se
amb contacte amb el contribuent a través d’una notificació per carta certificada.
El motiu de la present és informar de les pràctiques que està duent a terme l’AEAT per tal d’implantar
de manera més accelerada aquest nou sistema, que han estat publicades als mitjans de comunicació, i
que considerem incorrectes.
La primera és incloure en la primera notificació ordinària que rebi el contribuent (per carta) una nota
d’avís on se li informa que queda inclòs des d’aquell moment en el nou sistema, de manera que les
pròximes notificacions ja es col·locaran en la Direcció Electrònica Habilitada (DEH) que l’AEAT li ha
creat.
La segona pràctica dóna lloc a una major inseguretat i afecta a aquells contribuents que ja tenen el
certificat electrònic actiu i fan algun tràmit a través del web de l’AEAT. Si s’hi accedeix, és possible
que aparegui un missatge on s’informa que el contribuent té un comunicat pendent de rebre. Si s’obra
el missatge, automàticament es descarrega un document PDF que consisteix en la notificació de
l’inclusió en el sistema de notificacions electròniques.
Tenint en compte que aquests procediments poden donar lloc a confusió o malentesos i, tot i que
creiem que no s’ajusten a la llei, recomanem que tots aquells contribuents que vulguin evitar-se
problemes i que disposin de certificat electrònic s’incloguin voluntàriament dins del sistema de
notificacions electròniques.
A partir d’aquesta l’inclusió voluntària, les notificacions que hagi de rebre el contribuent es rebran
electrònicament.
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Si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa en la següent adreça de correu
electrònic: arxer@arxer.es.
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