PLANILHA DE
CONTROLE
FINANCEIRO

Olá MEI
Nós da MEI Fácil criamos essa planilha de controle financeiro para te ajudar a registrar sua contas. Fizemos um tutorial
para você conhecer melhor a nossa planilha. Vamos lá?

Exemplo

Entendendo a planilha
Depois de baixar e abrir o arquivo em Excel, não se assuste! Colocamos todos os meses para que você consiga se
organizar durante o ano. Para preencher os dados de cada mês, clique no nome do mês (abas) na barra na parte debaixo

Entre nas abas em amarelo para ver os exemplos de como preencher os dados

Você irá conferir na parte de cima da planilha, o mês e ano do seu controle e escrever o seu nome, ou
nome da sua empresa

Preenchendo seus recebimentos
Data exata da
venda do seu
produto ou
serviço

Nome do
cliente

Nome do produto
vendido ou serviço
prestado

Aqui você seleciona a
opção com a setinha para
dizer se é um produto ou
um serviço

O valor da
venda

Preenchendo seus recebimentos
Tipos da venda
Para seguir a mesma linha de classificação da Declaração Anual, usamos os seguintes tipos de venda que você
pode classificar e os impostos de cada um:
Comércio:
Venda de produtos
Indústria:
Fabricação/venda de produtos
Transporte intermunicipais e interestaduais:
Serviços de transporte coletivo ou motorista particular

ICMS

Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e
Serviços

Fornecimento de refeições:
Fabricação/venda de alimento
Serviço:
Exemplos: eletricista, cabelereiro, pedreiro, motoboy,
etc.

ISS

Imposto sobre
serviços

Também com a setinha,
informe se o produto ou
serviço foi pago com
dinheiro, débito, crédito,
boleto, cheque ou outros

Aqui você pode
informar se essa
venda foi parcelada e
qual é o número de
parcelas

Com a setinha,
informe se você
emitiu ou não nota
fiscal para aquela
venda

Selecione SIM ou NÃO
para informar se você já
recebeu o pagamento do
cliente, se for parcelado,
informe o pagamento
'SIM' apenas referente
àquela parcela que você
recebeu

Quanto você faturou
em vendas totais
naquele mês

Caso você tenha parcelas do
mês passado a receber, esse
valor será contabilizado
nesse campo

Nesse campo deve aparecer a soma do
valor total que VOCÊ VAI RECEBER no mês
(soma das vendas do mês + pagamento de
parcelas do outro mês)

Preenchendo suas despesas
Tipo de despesa
Data exata
daquela compra
ou despesa

Valor da compra ou
despesa

Também com a setinha,
informe se a despesa foi
paga com dinheiro, débito,
crédito, boleto, cheque ou
outros

Aqui você pode informar se
parcelou aquela despesa, se
for à vista você pode deixar em
branco

Aqui você informa se já
pagou ou não aquela
conta ou despesa

Total de
despesas do mês

Total de despesas pagas

Declaração anual
Essa aba é para ajudar o MEI na hora de fazer a Declaração Anual
Conforme você vai
preenchendo, seus
ganhos de cada mês
serão somados nessa aba

Aqui, é possível
verificar o que você
vendeu de produtos e
serviços

E será calculado seu
faturamento bruto anual,
que é o valor que você
deverá declarar

Clique nos ícones para conhecer mais a MEI Fácil

