COMUNICACIÓ 13/2020
Assessorament integral a empreses, autònoms i particulars

16/07/2020
RECORDATORI GESTIÓ NEOS AEAT DURANT VACANCES
Us recordem un any més que en relació a les notificacions electròniques obligatòries (NEOS) de
l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) es permet la possibilitat d’assenyalar 30 dies
l’any en els que l’AEAT no posarà notificacions a l’adreça electrònica habilitada.
En aquest sentit, cal tenir present el següent:
- L’assenyalament d’aquests 30 dies el poden portar a terme tant les empreses com els
apoderats per la recepció de notificacions.
- Els 30 dies són de lliure elecció i es poden saltejar (no cal agrupar-los).
- La sol·licitud dels dies s’ha de fer amb una anticipació mínima de 7 dies naturals al primer
dia en què hagi de sortir efectes, de tal manera que si es vol escollir el dia 1 d’agost, la
sol·licitud s’haurà de fer el dia 25 de juliol (cal tenir en compte, en el supòsit que es donés
aquest cas, que si es posés una notificació el dia 31 de juliol a les 23 hores, s’entendria
notificada correctament).
- L’assenyalament dels dies es podrà modificar tantes vegades com es vulgui, respectant
l’anticipació mínima de 7 dies naturals al primer dia en què hagi de sortir efectes.
- Evidentment, per poder fer aquests tràmits es requereix de certificat d’usuari.
Per realitzar l’assenyalament d’aquests 30 dies, cal accedir a la Sede Electrónica del web
www.agenciatributaria.gob.es o www.aeat.es (que trobareu a la part superior dreta). A continuació,
s’ha d’anar a l’apartat Tablón de anuncios (que trobareu a la part dreta), i anar a l’accés
Notificaciones. Finalment, cal accedir a Solicitar días en los que no se pondrán notificaciones en
Dirección Electrónica Habilitada.
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