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Dúvida:
Como Incluir NF-e que teve Salto de Sequência no Integral?
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Solução:
Quando a NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) é enviada para o Tramitador, o mesmo retorna um log para o sistema Integral com a situação da nota
emitida. Quando não há esse retorno, ou seja, a nota consta apenas no Tramitador e não no Integral, ou pulou o sequencial no Tramitador, é
necessário a inclusão da mesma na rotina de movimento do Sped, como inutilizada ou cancelada, do modo que será mostrado neste documento.

OBSERVAÇÃO: É importante conferir a data aproximada da última nota emitida antes da nota faltante, para que ao realizar a rotina, fique
coerente com o sequencial do sped.

1 - Incluindo a NF-e como Inutilizada

Rotina:

Gera NFC-e Sped Inutilizada e Cancelada

Programa:

SPD331

Localização:

SPED EFD - NFe NFCe / Gestao NFe - NFCe / Manutenção / Gera movimento

Para realizar a inclusão da NF-e inexistente no Integral, acesse a localização citada acima.

Campos importantes da tela acima:

Campos

Descrição

Referencia:

Informe o mês e o ano que deseja incluir a NF-e.

Dia:

Informe o dia que deseja incluir a NF-e.

Idt:

Informe a letra I para incluir a NF-e como inutilizada (excluída).

Loja:

Informe a loja que deseja incluir a NF-e.

Faixa N.F
... a:

No primeiro campo, informe o número da NF-e que deseja incluir como inutilizada e pressione a tecla Enter.

Movimento
NFe:

Informe o número correspondente ao movimento da nota, sendo: 1 - entrada, 7 - entrada devolução, 11 - saída, 12 - no
ta a partir de cupom, 14 - saída transferência, 17 - saída devolução.

No segundo campo, o sistema preencherá automaticamente o mesmo número de NF-e que foi informado no primeiro
campo.

Assim que preencher os dados acima, o sistema preencherá automaticamente o campo Situacao e solicitará a confirmação da inclusão, no
qual deverá pressionar a tecla Enter ou S.
Abaixo segue um exemplo de preenchimento da rotina Gera NFC-e Sped Inutilizada e Cancelada.

1.1 - Verificando a Inclusão da NF-e Inutilizada no Movimento do Sped

Rotina:

Entradas / Saídas

Programa:

SPD054

Localização:

SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / SPED

Para visualizar a inclusão da NF-e como inutilizada no movimento do Sped, acesse a localização citada acima. Para mais
informações de como consultar, acesse o documento: " Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Inutilizada Movimentação Sped Integral?
".

Abaixo segue um exemplo da tela da rotina de movimento do sped com a nota inclusa.

2 - Incluindo a NF-e como Cancelada

Rotina:

Gera NFC-e Sped Inutilizada e Cancelada

Programa:

SPD331

Localização:

SPED EFD - NFe NFCe / Gestao NFe - NFCe / Manutencao / Gera movimento

Para incluir a NF-e como cancelada, acesse a localização citada acima.

Campos importantes da tela acima:

Campos

Descrição

Referencia:

Informe o mês e o ano que deseja incluir a NF-e.

Dia:

Informe o dia que deseja incluir a NF-e.

Idt:

Informe a letra C para incluir a NF-e como cancelada.

Loja:

Informe a loja que deseja incluir a NF-e.

Faixa N.F
... a:

No primeiro campo, informe o número da NF-e que deseja incluir como inutilizada e pressione a tecla Enter.

Movimento:

Informe o número correspondente ao movimento da nota, sendo: 1 - entrada, 7 - entrada devolução, 11 - saída, 12 - no
ta a partir de cupom, 14 - saída transferência, 17 - saída devolução.

Situacao:

Este campo será preenchido automaticamente.

Chave NFe:

Informe a chave da NF-e que deseja incluir.

No segundo campo, o sistema preencherá automaticamente o mesmo número de NF-e que foi informado no primeiro
campo.

Após informar a chave da NF-e o sistema solicitará a confirmação da inclusão, no qual deverá pressionar a tecla Enter ou S.

Abaixo segue um exemplo de preenchimento da rotina Gera NFC-e Sped Inutilizada e Cancelada.

2.1 - Verificando a Inclusão da NF-e Cancelada no Movimento do Sped

Rotina:

Entradas / Saídas

Programa:

SPD054

Localização:

SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / SPED

Para visualizar a inclusão da NF-e como cancelada no movimento do Sped, acesse a localização citada acima. Para mais
informações de como consultar, acesse o documento: " Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Cancelada Movimentação Sped
Integral? ".

Abaixo segue um exemplo da tela da rotina de movimento do sped com a nota inclusa.

2.2 - Verificando a Inclusão da NF-e Cancelada no Fiscal

Rotina:

Saída - Consulta

Programa:

FIS353

Localização:

Administracao Fiscal / Saida / Manutencao / Consulta / Fiscal

Para visualizar a inclusão da NF-e como cancelada na rotina Fiscal, acesse a localização citada acima. Para mais informações de
como consultar, acesse o documento: " Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Saída Rotina Fiscal Integral? ".
para verificar uma nota de entrada no Fiscal, consulte o documento: " Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Entrada Rotina Fiscal
Integral? ",.

Abaixo segue um exemplo da tela da rotina do Fiscal com a nota de saída inclusa.

