
Compras – Soluções

Unidade:     Compras – C/P
Tópico:   Devoluções e devoluções da nota fiscal de

entrada

Ao concluir este exercício, você estará apto a:

Criar documentos para devolver mercadorias e receber crédito do
fornecedor

Criar devoluções da nota fiscal de entrada com e sem referência
a uma nota fiscal

Neste exercício, você receberá uma nota de crédito de um fornecedor
referente a uma nota fiscal criada anteriormente. Localize a nota fiscal
e determine se você deve criar o documento com ou sem referência à
nota fiscal original.

Em seguida, devolva os itens recebidos em um processo de compra
simplificado.

6-1 O fornecedor V20000 envia a você uma nota de crédito no valor de 25 como
crédito. A nota de crédito faz referência à nota fiscal que você criou no
exercício anterior do processo de compra, que apresentava um pagamento ao
fornecedor.

Localize a nota fiscal e determine se você deve criar o documento de
devolução da nota fiscal de entrada com ou sem referência à nota fiscal
original.

Compras – C/P  Nota fiscal de entrada
6-1-1 Alterne para o modo Procurar clicando no ícone Procurar.

Pesquise a nota fiscal.



Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Fornecedor V20000

Nº ref.do fornecedor 55723-09

Clique em Procurar ou pressione Enter para iniciar a pesquisa.

6-1-2 É possível copiar esta nota fiscal para criar uma nota de crédito?

Não, o status da nota fiscal é Encerrado, portanto, não é possível
copiá-la para criar uma nota de crédito.

Cancele para fechar essa janela.

6-1-3 Crie uma devolução da nota fiscal de entrada para lançar o crédito do
fornecedor. Selecione a conta contábil adequada na lista de contas.
Caso esteja em dúvida, pergunte ao instrutor qual conta selecionar.

Compras – C/P  Devolução da nota fiscal de entrada

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Tipo de item/serviço Serviço

Fornecedor V20000

Nº ref.do fornecedor CM55723-09

Descrição do serviço Ajuste de preço

Conta contábil (N° da conta de diferença de preço)

Total (MC) 25

Observações Crédito para 55723-09

Adicione a nota de crédito.
Número da devolução da nota fiscal de entrada: _____________
Confirme a mensagem do sistema selecionando Sim.

6-2 Você tem urgência em receber algumas impressoras e programou a entrega
por telefone com o fornecedor V60000.  A entrega é feita rapidamente e o
fornecedor inclui uma nota fiscal na entrega.

6-2-1 Selecione Compras – C/P  Nota fiscal de entrada.
Lance a nota fiscal diretamente no sistema (sem referência a um
pedido de compra nem a um recebimento de mercadorias) com o
resultado de que uma entrada de mercadorias ocorre em background.



O estoque aumenta respectivamente.

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Fornecedor V60000

Tipo de item/serviço Item

Data de lançamento Data de hoje

Item A00003

Quantidade 100

Selecione Adicionar.
Número do pedido de compra: _____________
Selecione Sim.

6-2-2 Depois de criar a nota fiscal de entrada, você é informado de que há
um problema com 20 itens recebidos.  Você precisa devolver 20 das
100 unidades de A00003. Qual documento deve ser utilizado para
assegurar que o sistema corrija os valores e a quantidade? Qual tipo de
documento é a melhor opção?

Como já foi inserida uma nota fiscal, você deve criar no sistema uma
nota de crédito com referência à nota fiscal. O sistema retira 20
unidades do estoque e corrige os valores no Razão.

Crie o documento correto para devolver os itens.

Selecione Compras – C/P  Devolução da nota fiscal de entrada.

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Fornecedor V60000

Selecione Copiar de Notas fiscais de entrada.
Selecione a nota fiscal e clique em Selecionar.

No Assistente de criação de documento:

Selecione Utilizar taxa de câmbio doc.e linha do doc.base e
Configurar.

Selecione Avançar.

Selecione o item A00003 com a quantidade de 20.



Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Item A00003

Quantidade 20

Selecione Concluir.

Número da nota de crédito: _____________
Selecione Adicionar e Sim (mensagem do sistema).

6-2-3 Abra o documento que você acabou de criar para visualizar o estoque
atual e o lançamento contábil manual.

Selecione o ícone Último registro de dados.

Selecione a seta de ligação ao lado do campo N° do item.

No cadastro do item, selecione a ficha Dados do estoque.

Qual é a quantidade no Depósito 01? _____________.

Navegue de volta ao documento selecionando OK.

Selecione a ficha Contabilidade.

Selecione a seta de ligação ao lado do campo Observação do diário.

Visualize os lançamentos contábeis manuais.

Qual conta é creditada? _______________

Qual conta é debitada? ________________


