NOU SERVEI DE L’AEAT DE RECEPCIO D’AVISOS DE
NOTIFICACIONS PER A PERSONES FÍSIQUES
Us informem del nou servei per a la recepció d'avisos de notificacions emeses per
l'Agència Tributària, prèvia comunicació per l'usuari d'un número de telèfon mòbil o
una adreça de correu electrònic. En qualsevol cas l'avís no té la consideració de
notificació, per la qual cosa la no recepció del mateix no impedirà la plena validesa
de la notificació. És per això ( i per evitar sorpreses) accedir almenys una vegada
per setmana a la bústia electrònica, i que no es pot al·legar la falta d'avís per email o qualsevol altre mitjà alternatiu

¾ Persones físiques
D'acord amb el que disposa l'article 41 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la persona
física pot comunicar un número de telèfon mòbil o una adreça de correu electrònic
a través dels quals pot, si així el vol, rebre avisos de les notificacions emeses per
l'Agència Tributària.
Per accedir a aquest servei voluntari haurà de disposar de Cl@ve PIN, certificat
electrònic o DNI electrònic o del seu número de referència (obtingut a través del
Servei RENØ).
L'avís que rebi en cap cas tindrà la consideració de notificació.
També pot accedir a la notificació a través de la Seu electrònica de l'Agència
Tributària amb Cl@ve PIN, certificat electrònic o DNI electrònic. Amb el número
de referència no es podrà accedir a la notificació. Sense perjudici de l'anterior
s'enviarà la notificació per correu postal.
En cas que, per motius tècnics, no sigui possible realitzar l'avís, això no impedirà
que la notificació sigui considerada plenament vàlida.
El text del avís que es rebrà, en cas de subscriure's a aquest servei, és el següent:
“L'Agència Tributària ha emès una notificació dirigida al NIF XXX”
Per motius de seguretat, només es mostraran alguns dígits del NIF.

¾ Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica
Els obligats a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques,
d'acord amb la Llei 39/2015, rebran un avís de l'existència d'una notificació
pendent en l'Adreça Electrònica Habilitada (DEH), sempre que hagin comunicat
una adreça de correu electrònic.
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