
  

 

Código: FT-100519
Data: 19/05/20
Assunto: Arquivo de distribuição NFE.

Nova funcionalidade para envio do arquivo de Distribuição da NFe.

 

A regra geral é que o emitente e o destinatário deverão manter em arquivo digital das NF

pelo prazo estabelecido na legislação tributária para a guarda dos documentos fiscais, 

devendo ser apresentadas à administração tributária, quando solicitado. 

Assim, o emitente deve armazenar apenas o arquivo digital. 

No caso da empresa destinatária das mercadorias e da NF

também não precisará guardar o DANFE, 
Fonte: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/assuntoagrupado2.aspx

 

NOTAS:  

Agora o processo para gerar o arquivo XML

(Assinado e Gerado), ele apenas utiliza a estrutura delas.

 

O sistema grava uma cópia do arquivo 

 
E outra cópia para distribuição na pasta:

 

O diretório 001-distribuição é criado automaticamente pelo sistema

gera o arquivo, no exemplo utilizado a filial aberta 

arquivo for a filial 2, o sistema cria o diret

 

Quando solicitado pelo destinat

001-distribuicao, ou outro diret
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Arquivo de distribuição NFE. 

para envio do arquivo de Distribuição da NFe.  

A regra geral é que o emitente e o destinatário deverão manter em arquivo digital das NF

pelo prazo estabelecido na legislação tributária para a guarda dos documentos fiscais, 

ser apresentadas à administração tributária, quando solicitado.  

Assim, o emitente deve armazenar apenas o arquivo digital.  

No caso da empresa destinatária das mercadorias e da NF-e, e que seja emitente de NF

também não precisará guardar o DANFE, mas apenas o arquivo digital recebido.
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/assuntoagrupado2.aspx 

processo para gerar o arquivo XML, não deixa uma cópia do arquivo em cada pasta

, ele apenas utiliza a estrutura delas.  

ópia do arquivo assinado e enviado na pasta:  

E outra cópia para distribuição na pasta: 

 

é criado automaticamente pelo sistema, de acordo 

, no exemplo utilizado a filial aberta é a filial 1, se a filial que estiver gerando o 

arquivo for a filial 2, o sistema cria o diretório 002-distribuicao, e assim sucessivamente

pelo destinatário da NFe, deve-se enviar o arquivo que consta no diret

, ou outro diretório de acordo  com a Filial que gerou a NFe.

 

 

 

A regra geral é que o emitente e o destinatário deverão manter em arquivo digital das NF-e 

pelo prazo estabelecido na legislação tributária para a guarda dos documentos fiscais, 

 

e que seja emitente de NF-e, ela 

mas apenas o arquivo digital recebido. 

cópia do arquivo em cada pasta 

de acordo com a Filial que 

, se a filial que estiver gerando o 

sucessivamente. 

se enviar o arquivo que consta no diretório 

ório de acordo  com a Filial que gerou a NFe. 



  

 

 

Abaixo segue tela do arquivo gerado 
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(imagem 01) 

gerado e criado nas pastas transmitidos e 001

(imagem 02) 

 

 

 

 

001-distribuicao. 

 



  

 

Se o arquivo já foi gerado e enviado 

Autorizada, e não consta na pasta 001

enviar E-mail. O sistema cria o arquivo de 
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e enviado anteriormente e na situação da NFe consta como 

ão consta na pasta 001-distribuicao, basta selecionar o arquivo 

sistema cria o arquivo de distribuição da nota selecionada. 

(imagem 03) 

 

 

consta como 

r o arquivo e clicar na opção 

 

 


