A troca de arquivos entre os Entes Federados observará o seguinte cronograma:

Ação

Data

Responsável

Observação
O arquivo será disponibilizado no
menu Transferência de Arquivos >
Download de Arquivos > TO > 2015,

Disponibilizar

com todos os CNPJ (matriz e filiais)

arquivos

da

com

CNPJ

do

cadastro

base

da

RFB

que

estão

localizados naquele ente federado,
06/10/2014

RFB

exceto os Baixados e Nulos.

Enviar arquivos
com CNPJ
vedados por
meio do
APLICATIVO
DE UPLOAD
para ser

13/10/2014

utilizado no

a

Entes

O prazo final será 24h (horário de

agendamento

29/12/2014

Federados

Brasília) do dia 29/12/2014

Observações sobre o cronograma:
Será considerado para a verificação das pendências, sempre, o último arquivo
enviado pelo ente, a partir de 14/10/2014, até 29/12/2014.
Durante o período do agendamento, poderão ser enviados novos arquivos,
atualizando a relação de CNPJ com pendências.
Caso um ente envie um arquivo para ser utilizado no agendamento e não mais
envie arquivos, aquele será considerado durante o período de opção.
O leiaute dos arquivos encontra-se detalhado no Anexo I deste documento.
A não informação pela UF ou Município pressupõe ausência de pendências para
os agendamentos efetuados até esta data.
O último arquivo enviado neste período será utilizado para o processo de opção,
em janeiro.

ANEXO I - Leiautes
Leiaute do arquivo do dia 06/10/2014
Posição

Campo

Observação

1 a 14

CNPJ

CNPJ do estabelecimento

Complemento

Código
TOM

Código TOM do Município em que está

15 a 18

Município

localizado o estabelecimento

19 a 25

CNAE

Código CNAE principal
10

26 a 95

CNAE

Código CNAE secundárias

ocorrências

Leiaute do arquivo do período entre 13/10/2014 e 30/01/2015

Posição

Campo

Observação

1 a 14

CNPJ

CNPJ do estabelecimento

Complemento

Observações:
Obrigatoriamente, o Header (registro inicial) é composto de 14 posições
numéricas preenchidas com 0 (zero).
O CNPJ deve ser informado com 14 posições numéricas, preenchendo-se com
0 (zeros) à esquerda, quando necessário.
Obrigatoriamente, o Trailler (registro final) é formado por 14 posições numéricas
preenchidas com 9 (nove).
Em todos os registros deve ser utilizado o caracter indicador de final de registro
(hex 0D+ hex 0A).

