
Exercícios

Unidade:     Vendas C/R
Tópico:   Notas de crédito e cancelamentos

Ao concluir este exercício, você estará apto a:

Criar notas de crédito com e sem lançamentos de estoque

Cancelar uma nota fiscal incorreta e fazer os ajustes
adequados.

Na primeira parte do exercício, você cria uma nota fiscal de saída
para um pedido urgente. O cliente tem um problema com um item
da nota fiscal, então você cria uma nota de crédito para devolver
o item.  O cliente tem outro problema.  Desta vez, você cria uma
nota de crédito sem uma movimentação de produtos.

Na segunda parte do exercício, você vai inserir uma nota para um
segundo cliente.  Talvez haja erros na nota, por isso, deve ser
cancelada.  Você insere uma nota corrigida para o cliente.

7-1 Notas de crédito para um pedido do cliente.

7-1-1 Criar uma nota fiscal de saída para entregar um pedido urgente de hubs USB
para viagem para um cliente.

Insira as seguintes informações:

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Cliente C30000

Data de lançamento Data de hoje

Itens I00011

Quantidade 10

Número da nota fiscal: ___________________________.

7-1-2 O cliente tem um problema com 1 dos hubs USB para viagem que não está
funcionando corretamente.  Você solicita que ele devolva o item para receber



o crédito.  Em seguida, você cria uma devolução da nota fiscal de saída para
estornar os lançamentos e receber o item danificado no inventário.

Número da nota de crédito: ___________________________

7-1-3 Reabra o documento para exibir o lançamento feito.

Quais contas receberam lançamentos?

______________________________________________________

_______________________________________________________

7-1-4 O cliente o contata novamente porque está insatisfeito com outro hub USB
para viagem.  Ele acha que ele também pode ter sido danificado no percurso
de entrega.  Desta vez, você decide dar o crédito a ele sem devolver o item.

Você cria uma devolução da nota fiscal de saída sem um lançamento de
quantidade para dar o crédito sem um movimento de mercadorias.

Dica: se o campo de seleção Sem lançamento de qtd. não estiver visível na
linha do item, ative o campo de seleção na janela Configurações do
formulário.
Número da nota de crédito: ___________________________

7-1-5 Reabra o documento para exibir o lançamento feito, para compará-lo aos
lançamentos de nota de crédito anteriores.

Qual é a diferença entre os lançamentos desta nota de crédito?

______________________________________________________

7-2 Cancelando uma nota fiscal.

7-2-1 Defina Configurações do documento para garantir que as configurações
permitam o cancelamento dos documentos de marketing 2 dias após o
lançamento.

Nome do campo ou tipo de dados Valor

Nº máx. de dias para cancelar documentos de
marketing antes ou após o lançamento

2



7-2-2 Insira uma nota fiscal.

Selecione  Vendas C/R  Nota fiscal de saída.
Insira as seguintes informações:

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Cliente C40000

Data de lançamento Data de hoje

Itens I00009

Quantidade 1

Número da nota fiscal: ___________________________

7-2-3 Depois que a nota fiscal é criada, você percebe que houve um engano. Este
cliente deveria ter recebido o item somente para imposto porque estava
qualificado para uma promoção especial devido a seu status ouro.

Cancele a nota fiscal.
7-2-4 Exiba os status do documento de cancelamento e a nota fiscal de saída

original.
Selecione o ícone Último registro de dados para exibir o documento de
cancelamento que estornou a nota fiscal.
Qual é o status deste documento? __________________________
Em seguida, escolha o ícone Registro anterior para navegar até a nota fiscal
original.
Qual é o status deste documento? __________________________
Permaneça nesta janela para a próxima etapa.

7-2-5 Crie a nota fiscal corrigida para o cliente, duplicando a nota fiscal original e
ajustando o valor apenas para imposto.

Dica: se o campo de seleção Somente imposto não estiver visível na linha do
item, ative o campo de seleção na janela Configurações do formulário.

Número da nota fiscal ____________________


