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MANIFESTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS FISCAIS 

 

 

O Projeto MDF-e tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de 
documento fiscal eletrônico que venha substituir a sistemática atual de emissão do 
documento em papel, com validade jurídica garantida pela assinatura digital do 
emitente, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo, ao 
mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo Fisco. 

O MDF-e deverá ser emitido por empresas prestadoras de serviço de transporte 
para prestações com mais de um conhecimento de transporte ou pelas demais empresas 
nas operações, cujo transporte seja realizado em veículos próprios, arrendados, ou 
mediante contratação de transportador autônomo de cargas, com mais de uma nota 
fiscal. 

A finalidade do MDF-e é agilizar o registro em lote de documentos fiscais em 
trânsito e identificar a unidade de carga utilizada e demais características do transporte. 

Autorização de uso do MDF-e implicará em registro posterior dos eventos, nos 
documentos fiscais eletrônicos nele relacionados. 
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Faça o Login do usuário 

 

 

Logo após, acessar Movimentação\Faturamento\Manifesto de Documentos Fiscais – 
MDF-e.  
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  Nº MDF-e: Esse campo é preenchido automaticamente em seqüência, não sendo 
possível alterá-lo. 

Série: Entrar com a faixa de série que será utilizada para emissão do MDF-e.Estado  

Inicial: Esse campo é preenchido com o estado que o transporte será carregado.Estado  

Final: Estado onde o transporte terminará.  

CIOT: O CIOT é a sigla que representa o Código Identificador da Operação de 
Transporte. É um código numérico obtido a partir do cadastramento da Operação de 
Transporte no site da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). 

Valor da Carga: O valor total que está sendo transportado. 

Peso Bruto: Peso total do transporte. 

Unidade: Unidade peso que será optada em representar em kilos ou Toneladas. 

Data / Hora da Viagem: É a data e a hora que o caminhão irá sair para as entregas. 

Código Agendamento: É preenchido de acordo com a empresa, se houver algum agendamento 
para o carregamento 
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Veículo: O veículo que será usado para fazer o transporte, o mesmo é cadastrado em 
cadastro\cliente\veículo. 

Observações: Detalhes a serem adicionados no documento. 

               

Munic. Carregamento: Município onde será carregado o transporte. 
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Percurso: É os estados onde você irá passar até chegar ao seu destino final.  

 

              

Documentos Vinculados: São os documentos que estão sendo transportados, sendo eles notas 
fiscais ou conhecimentos de transportes. 
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Documentos Vinculados: São os documentos que estão sendo transportados, sendo eles notas 
fiscais ou conhecimentos de transportes.  

Observações: Quando a empresa estiver marcada como “Transportador de Carga Própria” os 
documentos vinculados serão notas fiscais. Se estiver marcada como “Prestador de Serviço de 
Transporte” os documentos serão os conhecimentos de transporte CT-e. 

 

 

                        

                   

Unidade de Transporte: É cadastrada logo após adicionar um documento vinculado, onde o 
mesmo estará presente nesta. 

Tipo de Unidade: Unidade de transporte que será usada. 

Identificação: Identificação da unidade de transporte. 

Quantidade Rateada: A quantidade de carga que será rateada no transporte. 
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Abaixo se coloca o lacre da unidade de transporte e a unidade de carga da mesma.     

                                               

 

Reboques: Caso exista, cadastra-se o veículo o veículo que será o reboque. 

 

Condutores: O(s) condutor (es) que irão transportar a carga.
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Lacre: Lacre do veículo transportador. 

 

 

 

Vale Pedágio: Vale pedágio caso a empresa tenha. 
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Após finalizar, ir para o ambiente de transmissão e emitir o MDF-e. 

 

 

 

 

Após encontrar a MDF-e desejada clica em transmitir. 

 


