As obrigações do Qipu e as suas responsabilidades como
cliente.
O que o Qipu faz e o que precisamos que você faça.
Para que sua empresa esteja sempre regular, é importante saber quais atividades você,
como empreendedor, deverá realizar e quais as declarações e entregas o Qipu fará para
sua empresa. Dessa maneira sua empresa estará sempre em dia com o serviço de
contabilidade do Qipu, seja ela ME (microempresa) ou EPP (Empresa de Pequeno
Porte).

Sem a sua colaboração, o Qipu não consegue prestar alguns serviços.
Todas as declarações relacionadas neste documento serão entregues com base nas
informações que você adicionar no aplicativo, assim é extremamente importante que
você valide todos os valores que forem registrados.
Caso você coloque no app algum lançamento com o valor errado, as declarações da
sua empresa terão inconsistências, o que pode acarretar em multas e novos impostos
para o seu negócio, além do custo com os serviços extras, uma vez que cada
declaração incorreta deverá ser refeita quando possível.
Os valores do Qipu são reduzidos pois trabalhamos com a ideia de um sistema
colaborativo, ou seja, para que tudo corra bem é necessário que tanto os clientes
quanto o Qipu cumpram com suas obrigações. Mas não se preocupe! Estamos sempre
à disposição para trabalharmos juntos, e se você tiver qualquer dúvida sobre
lançamentos, é só nos perguntar. Nosso objetivo é manter sua empresa em dia e
organizada.
Abaixo, fizemos uma relação do que você precisa fazer e do que nós faremos.
Explicamos também quais são as informações a serem fornecidas por você e quais
são os serviços realizados pelo Qipu que dependem destes dados.

Declaração de faturamento
Precisamos que você faça

(o que você deve fazer para que sua empresa esteja sempre
em dia)

● Adicionar senha web ou certificado digital válido no
aplicativo para acesso ao site da sua prefeitura;

O que faremos com suas informações

(sem as informações à esquerda, o Qipu não conseguirá
entregar estas obrigações)

● Se o Qipu não tiver essas informações, não
conseguiremos listar as notas fiscais, incluir na
declaração, imprimir e assinar para te entregar.

● É importante ressaltar que este serviço é realizado
e cobrado à parte pelo Qipu, obtenha informações
pelo chat;
● O serviço só está disponível nas prefeituras que
possuímos integração (link) e a declaração será
elaborada a partir de notas emitidas, ou seja,
faturamento sem nota fiscal não será incluído na
declaração pelo Qipu;
● A entrega da declaração será via chat digitalizada.
Caso precise da declaração original, deverá ser
retirada pessoalmente no Qipu ou enviamos para
você. Verifique o valor da entrega através do nosso
chat.

DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional)
Precisamos que você faça
(o que você deve fazer para que sua empresa esteja
sempre em dia)
●
●

Acessar o aplicativo e gerar seu DAS
mensalmente.
Caso não gere a guia mensalmente e pague,
você ficará com dívidas e poderá ser excluído
do Regime MEI e do Simples nacional.

O que faremos com suas informações
(sem as informações à esquerda, o Qipu não
conseguirá entregar estas obrigações)
●

Vamos disponibilizar o DAS no aplicativo e
lembrá-lo quando deve ser pago.

Parcelamento de Impostos (DAS)
Precisamos que você faça
(o que você deve fazer para que sua empresa esteja
sempre em dia)
●

●

Caso você tenha um parcelamento ativo, você
precisa nos informar o código do Simples
Nacional. Se este código for alterado, deve
nos comunicar.
Caso você queira solicitar um parcelamento,
entre em contato com o Qipu via chat.

O que faremos com suas informações
(sem as informações à esquerda, o Qipu não
conseguirá entregar estas obrigações)
●
●
●

Fazer o parcelamento no portal do Simples
Nacional;
Enviar a guia todo dia 15 do mês;
Caso seu código não esteja atualizado, o Qipu
não conseguirá enviar a guia e, a ausência do
pagamento delas, pode cancelar o seu
parcelamento.

Extrato de pendências da Receita Federal
Precisamos que você faça

(o que você deve fazer para que sua empresa esteja sempre
em dia)

●

●
●

Informar código e senha do e-CAC caso
possua (se não tiver, informar os números dos
dois últimos recibos do IRPF do sócio
responsável pela empresa ou certificado
digital);
Ou adquirir certificado digital;
O canal de comunicação com a gente é
através do chat do aplicativo.

O que faremos com suas informações

(sem as informações à esquerda, o Qipu não conseguirá
entregar estas obrigações)

●
●
●
●

Solicitar extrato de pendências fiscais e
previdenciárias;
Verificar se existem autuações fiscais;
Emitir e enviar as guias, caso hajam débitos;
Sua empresa pode ser excluída do Simples
Nacional, caso as pendências não sejam
regularizadas.

Obrigação anual (DASN - Declaração Anual do Simples Nacional / SIMEI - Sistema do
Microempreendedor Individual)
Precisamos que você faça

(o que você deve fazer para que sua empresa esteja
sempre em dia)

● Lançar, mensalmente, todos os serviços
prestados ou vendas efetuadas referente a
produtos no aplicativo Qipu.

O que faremos com suas informações

(sem as informações à esquerda, o Qipu não conseguirá
entregar estas obrigações)

●

Com esta informação o Qipu cria seu relatório
mensal de receita bruta e disponibiliza no
aplicativo. Este documento é obrigatório para
sua empresa. Basta guardá-lo em segurança.

●

Se o Qipu não tiver essas informações, não será
possível entregar com valores corretos sua
declaração anual.

Escrituração e Demonstrativos Contábeis (Anual)
Precisamos que você faça

(o que você deve fazer para que sua empresa esteja
sempre em dia)

● Efetuar os lançamentos de prestação de serviço e
despesas e aquisições realizados por sua
empresa no aplicativo Qipu;

O que faremos com suas informações

(sem as informações à esquerda, o Qipu não conseguirá
entregar estas obrigações)

●

Com esta informação, poderemos dar
continuidade a sua contabilidade e elaborar os
informes do ano corretamente;

●

Sem esta informação não conseguiremos
elaborar os informes necessários para retirada
de lucro isento, por exemplo.

● Disponibilizar balanço e balancete da
contabilidade anterior, caso tenha tido;
● Marcar como “pago”, após ter efetuado o
pagamento de todas as despesas. (link)
● Caso necessite de algum demonstrativo contábil,
nos solicite pelo chat.

Retirada Antecipada de Lucro
Precisamos que você faça

(o que você deve fazer para que sua empresa esteja
sempre em dia)

● Deverá lançar no aplicativo Qipu todas as
retiradas de lucro efetuadas pelo sócio da sua
empresa. Para entender sobre a retirada de lucro;
(link)

O que faremos com suas informações

(sem as informações à esquerda, o Qipu não conseguirá
entregar estas obrigações)

●

Com esta informação, elaboramos o seu informe
de rendimentos para ser utilizado no imposto de
renda pessoa física.

● Caso não tenha realizado retirada antecipada,
não é necessário realizar este lançamento no
aplicativo (app).

Para resumir, seguem observações importantes:
Lançamentos de vendas/serviços, despesas e lançamentos especiais.
Precisamos que você, como empreendedor, efetue todos os lançamentos de
vendas/serviços e despesas de sua empresa. Isso significa que qualquer entrada ou
saída de sua conta ou caixa deve ter um lançamento efetuado no aplicativo.
O MEI deve obrigatoriamente emitir notas fiscais para serviços prestados ou vendas
efetuadas para pessoa jurídica, ou seja, para uma empresa. Para as vendas/serviços
efetuados para pessoas físicas, não é obrigatória a emissão de nota fiscal.
É importante lançar no aplicativo todos os serviços/vendas, mesmo aquelas sem
emissão de notas fiscais, pois toda receita deverá ser inserida na declaração anual. É
importante ressaltar que as vendas, para clientes que são pessoa jurídica,
obrigatoriamente devem ser emitidas notas fiscais.
Devem ser lançados no Qipu apenas receitas e despesas de sua empresa. As despesas
pessoais não devem ser informadas no aplicativo (app), a não ser que seja considerada
como lucro antecipado. Nesse caso, deve ser lançado como “distribuição de lucros”, no
campo de “Lançamentos Especiais”.

É importante marcar as despesas como pagas e vendas/serviços como recebidos
assim que a transação for efetuada. Isso fará com que o seu fluxo de caixa fique
sempre em dia.

Relatórios, declarações e serviços extras
O Relatório Mensal, Fluxo de Caixa, DAS (Documento de Arrecadação do Simples) e
CND (Certidão Negativa de Débitos) estarão sempre disponíveis via aplicativo, clique
aqui para fazer o download, assim basta acessá-lo para verificar quando quiser.
Sempre que precisar de alguma declaração ou verificação que não esteja disponível no
aplicativo, basta entrar em contato conosco via chat para solicitar ou tirar qualquer
dúvida.
A declaração anual do ano corrente está inclusa no seu plano anual de contabilidade e
deve ser solicitada dentro do prazo de entrega (entre janeiro e maio). Caso existam
declarações anuais pendentes (referentes aos anos anteriores), será necessário
regularizá-las para que possamos entregar a declaração atual.
A regularização de declarações pendentes tem custo adicional. Caso precise checar a
situação das entregas ou solicitar entrega de declaração pendente, basta entrar em
contato via chat.

Faturamento
O limite de faturamento anual do MEI (em 2018) é de R$81 mil. Caso a empresa tenha
sido (ou venha a ser) constituída em 2018, o limite do ano será proporcional aos meses
de atividade da empresa (mês de constituição até dezembro do mesmo ano).
Se alguma dúvida ocorrer em relação ao limite de sua MEI, não deixe de entrar em
contato conosco via chat. Caso sua empresa exceda o limite de faturamento, entre em
contato com a nossa equipe para que possamos orientá-lo da melhor forma.

