
Devolução de um ou mais documentos fiscais 

A nota de devolução deve ser criada como anteriormente, mas com esse novo método de 
devolução, a tela que aparecia para referenciar a nota depois de salvar o cabeçalho não será 
mais exibida. 
O usuário deve lançar o cabeçalho da nota e adicionar os itens que serão devolvidos. 
Lembrando que só poderão ser devolvidas as notas do mesmo fornecedor lançado 
anteriormente como cliente na nota fiscal de devolução. 
 
Lançada a nota fiscal de devolução, não será possível finalizar a nota pois o(s) documento(s) a 
ser(em) referenciado(s) não foram adicionados, nesse caso, a seguinte mensagem será exibida: 
 

 
 

Clique em “OK” na mensagem exibida.  
Com a nota ainda mantida na tela, devemos referenciar o(s) documento(s) a ser(em) 
devolvido(s). 
Para referenciar o(s) documento(s), devemos clicar no botão “Obs. N.F.” como mostra a 
imagem a seguir: 
 

 



Posteriormente aparecerá uma tela. Vá direto na parte inferior para adicionar o(s) 
documento(s). Selecione “Doc. Fiscal” e clique no (+) verde como mostra a figura a seguir: 

 

Os modelos de documentos a serem referenciados são: modelo 55 (Nota Fiscal Eletrônica), 
modelo 1/1A e 2 (Nota Fiscal de Bloco) ou Nota de Produtor Rural. Em nosso exemplo será 
usado o modelo 55 que é o mais comum nas notas usadas hoje. 

Na tela que será exibida após clicar no (+) verde, devemos escolher o modelo mencionado 
anteriormente, se o documento devolvido é de emissão própria ou de terceiros (fornecedor) e 
o tipo da operação do documento que será de entrada ou saída. Para referenciar o documento 
manualmente, poderemos digitar a chave de acesso do documento e clicar em “Confirma” ou 
escolher o documento já existente no sistema clicando na lupa como mostra a imagem abaixo: 

 

 

 

 

 



Quando escolhida a opção de buscar o documento no sistema, será aberto uma tela para 
consulta do documento, sendo possível pesquisá-lo pelo seu número do documento, como 
mostra a imagem a seguir: 

 

Selecionado o documento com dois cliques do mouse, será apresentado os dados do 
documento referenciado como mostra a imagem a seguir: 

 

Clique em “Confirma” para adicionar o documento referenciado na nota fiscal de devolução. 
Ele ficará adicionado como mostrado na imagem a seguir: 



Caso seja necessário a adição de mais documentos a serem devolvidos, basta repetir o 
procedimento para cada documento a ser adicionado. Esses documentos serão apresentados 
como mostrado na imagem a seguir: 

 

Outro modo para adicionar os documentos a serem referenciados é importando o XML de 
cada documento. Basta clicar no botão verde como mostra a imagem a seguir: 

 

 

Na tela exibida a seguir, podemos selecionar o XML de cada documento ou selecionar a pasta 
inteira marcando a opção “Selecionar Pasta”: 

 



Quando clicar no botão “Selecionar”, será exibida uma tela para buscar os arquivos na pasta 
existente no computador. Você pode selecionar todos os XMLs que serão devolvidos e clicar 
no botão “Abrir”: 

 

Após clicar em “Abrir”, os arquivos selecionados serão exibidos para que sejam novamente 
confirmados ou excluídos caso algum tenha sido selecionado por engano: 

 

Após clicar no botão “Importar XML”, os documentos selecionados serão exibidos como 
mostrado na tela a seguir: 



A tela mostrada anteriormente pode ser fechada e a nota agora pode ser finalizada e 
transmitida. 
 
As imagens a seguir mostram como os documentos referenciados irão sair na nota fiscal e no 
XML da nota. 
 
Documentos referenciados no DANFE: 
 

 

Documentos referenciados no XML da nota de devolução: 

 

 

 

 


