Com puc evitar notificacions en període de vacances?
La vostra empresa pot seleccionar fins a 30 dies naturals per any durant
els quals Hisenda no podrà dipositar notificacions a la bústia electrònica.
Hisenda pot notificar durant tot el període d'estiu mitjançant la bústia de notificacions
electròniques de l'AEAT als obligats tributaris que estiguin inclosos en el sistema de
DEH (adreça electrònica habilitada).
Cànovas us ofereix el servei de control de les notificacions electròniques
Us recordem que Cànovas us ofereix el servei de recepció de les notificacions
electròniques. Si us voleu estalviar riscos i no haver d’estar pendents de les
notificacions, deixeu-ho a les nostres mans.
Les empreses que teniu contractat el servei de recepció de notificacions
electròniques no heu de fer res, Cànovas en fa el seguiment durant tot l’any.
M'avisen si he rebut una comunicació o notificació electrònica?
Les empreses amb personalitat jurídica (SA o SL) reben les notificacions d'Hisenda de
manera electrònica. Aquestes notificacions s'entenen realitzades quan s'hi accedeix
des de la bústia electrònica de la vostra empresa, o bé quan passen 10 dies des que
arriben a aquesta bústia i no han estat obertes.
Per tant, pot succeir que aquest pròxim mes d'agost rebeu alguna notificació (agost és
hàbil a aquest efecte), i que a la tornada de les vacances hagi passat el terminis per
contestar, amb els riscos i sancions que això pot comportar.
Per evitar aquest risc, recordeu que podeu seleccionar fins a 30 dies naturals per any,
consecutius o no, durant els quals Hisenda no pot dipositar notificacions en la vostra
bústia electrònica (els "dies de cortesia").
Recomanacions pràctiques
Si la vostra empresa tanca tot el mes d'agost, demaneu que el termini de cortesia
comenci el dia 1 d'agost i finalitzi el 23 d'aquest mes.
En disposar dels deu dies de marge indicats, encara que rebeu una notificació el dia 24
d'agost encara sereu a temps d'accedir-hi quan torneu a la feina a principis de setembre,
sense perdre cap dia per a respondre-la. D'aquesta manera encara us quedaran alguns
dies que podreu repartir durant la resta de l'any.

Heu de sol·licitar-ho almenys set dies abans del primer dia seleccionat. Així mateix,
valoreu seleccionar alguns dies de final de juliol, per evitar el risc de rebre una notificació
just abans de les vacances.
Podeu fer el tràmit mitjançant el següent enllaç.

A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens
encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de
casa.
Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net
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