
NOTAS DE DEVOLUÇÃO OU GARANTIA

Neste módulo você vai aprender como fazer uma nota fiscal eletrônica de devolução ou
de  garantia  pelo  sistema.  Para  começar,  acesse  o  sistema  pela  parte  administrativa
MENU SG MASTER. Clique em NF-E

Clique em NOVO-F4 para iniciar uma nova nota fiscal eletrônica.

Na parte Natureza da operação tem uma lupa, clique nela e escolha DEVOLUÇÃO DE
COMPRA ou  REMESSA  EM  GARANTIA dependendo  da  sua  necessidade,  neste
exemplo,  mostraremos  uma  devolução  de  compra,  mas  o  procedimento  é  idêntico.
Apenas a nomenclatura e o código fiscal que muda.

Quando você clicar na lupa vai abrir a janela a seguir, escolha a opção desejada:



No nosso exemplo escolhemos  DEVOLUÇÃO DE COMPRA,  o sistema vai pedir para
dizer de qual compra você estará fazendo a devolução:

Clique em  INCLUIR-F4,  para colocar a referência da nota fiscal de COMPRA na qual
chegaram as mercadorias que serão devolvidas ao seu fornecedor.



No campo CHAVE DE ACESSO, você tem duas alternativas:

1 – Se você já deu entrada na NOTA FISCAL DE COMPRA no sistema: clique na LUPA
para  procurar  a  nota  de  compra,  o  sistema  vai  trazer  para  a  NOTA  FISCAL  DE
DEVOLUÇÃO  todas  as  informações  da  nota  de  compra,  tais  como  FORNECEDOR,
PRODUTOS, PREÇOS, QUANTIDADES, etc. Você só precisará retirar o que não será
devolvido e finalizar a nota fiscal.

2 – Se você  NÃO deu entrada na NOTA FISCAL DE COMPRA no sistema: digite o
número completo da chave de acesso da NOTA FISCAL que você comprou os produtos
do seu fornecedor. A chave de acesso fica embaixo do código de barras superior na nota
fiscal eletrônica conforme a imagem a seguir:

Depois clique em GRAVAR-F8



Se você tiver buscando uma nota de entrada já lançada no sistema ela vai perguntar se
você quer lançar na nota de devolução os produtos, clique em sim:

Agora clique em CONFIRMAR-F8, conforme a seguir:

Se a nota for lançada, o fornecedor e os produtos serão preenchidos automaticamente, se
não, o próximo passo é lançar o FORNECEDOR E OS PRODUTOS.



Lance o funcionário e o vendedor, depois procure o fornecedor na lupa e lance ele na
nota fiscal clicando duas vezes em cima do nome dele. A seguir, lance a transportadora,
se houver. E vamos ao lançamento dos produtos. Clique em INCLUIR-F4 para colocar os
produtos na nota fiscal de devolução. Daqui em diante, a emissão da nota fiscal é idêntica
a emissão de nota fiscal eletrônica de venda.

Lance os produtos que vai devolver, tendo o cuidado de colocar os valores de custo e
impostos  de  acordo  com  as  orientações  do  seu  fornecedor,  muitos  exigem  que  a
tributação seja a mesma da nota de compra, por isso o ideal é que faça o preenchimento
com a nota de compra em mãos. Veja um exemplo.



Neste exemplo hipotético, o fornecedor pediu para destacar o ICMS e o IPI e fizemos
como o fornecedor pediu, mas como já mencionamos isso pode variar de fornecedor para
fornecedor. Para incluir o produto na Nota clique em CONFIRMAR-F8

Se o fornecedor pedir para que a descrição na nota fiscal seja exatamente como esta na
nota  fiscal  de  compra  dele,  coloque  a  descrição  no  campo  OBSERVAÇÕES  DO
PRODUTO e marque a opção de “Substituir a descrição…” o sistema assumirá na Nota
fiscal de devolução o que colocar no campo indicado. 



Se houverem mais produtos a devolver, repita o processo até todos os produtos a serem 
devolvidos estarem na nota fiscal, depois clique em GRAVAR-F8

O sistema voltará para a tela principal de emissão de notas fiscais eletrônicas. Se quiser 
incluir informações adicionais da nota fiscal, talvez que o fornecedor tenha pedido, use o 
campo INFORMAÇÕES ADICIONAIS na parte inferior da nota fiscal, conforme a imagem 
abaixo:

Para transmitir a nota fiscal clique em GRAVAR/ENVIAR - F8

O sistema abrirá  a tela  para escolher  a  forma com a qual  o crédito  referente a esta
devolução retornará para a sua empresa, em geral escolha DINHEIRO ou A VISTA.

As vezes,  depois de algum tempo,  o fornecedor  lembra que precisava incluir  alguma
informação na Nota de devolução. Mas em geral como já passou mais de 24 horas e a
nota não pode ser mais cancelada a única saída é emitir uma CARTA DE CORREÇÃO da
nota fiscal, ou seja, uma CC-e. Mas como emitir uma? Veja a seguir:



CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Faça o seguinte procedimento: Clique uma vez em cima da Nota fiscal que deseja fazer a
correção, em seguida clique no botão à direita em cima CC-e - Alt+C

Vai abrir a janela a seguir, clique em CONFIRMAR-F8

Vai abrir uma janela para que você coloque as alterações que precise fazer, digite todas
SEM DAR ENTER. Ao final dê enter para transmitir a correção, ela vai abrir na tela para
que você possa imprimir ou salvá-la em PDF para enviar ao seu fornecedor.

Para saber mais, acesse:

www.logicasistema.com

http://www.logicasistema.com/

