
Precisa de ajuda
para elaborar a

Declaração Anual
Simplicada

do MEI?

MEI



Declaração Anual Simplificada

1º PASSO

A declaração Anual Simplificada do Simples Nacional (DAS-SIMEI) 

é uma obrigação a ser cumprida pelo MEI e você deverá enviá-la 

anualmente à Receita Federal. 

Através do Departamento de Controle do VAF da Prefeitura 

Municipal de Itajubá foi verificado que as declarações dos MEI's 

estavam sendo preenchidas incorretamente, por isso preparamos 

para vocês esse manual de orientação para que seja feito o 

preenchimento correto.

Acesse o Portal do Empreendedor:

  e clique em SERVIÇOS

 

www.portaldoempreendedor.gov.br
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2º PASSO

3º PASSO

Você deverá clicar em FAÇA SUA DECLARAÇÃO ANUAL DE 

FATURAMENTO:

 

Na tela seguinte você deverá clicar em enviar declaração:
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 Na tela seguinte informe o seu CNPJ e o código de segurança do 

próprio site.

 

Na próxima tela, na linha Original, informe o ano-calendário a que 

se refere à declaração e em seguida, continuar.

 

Obs: Os campos retificadores e situação especial com a data do 

evento não devem ser preenchidos.

Retificadora somente será preenchida, caso tenha enviado a DASN 

e precise corrigir alguma informação incorretamente declarada.



Situação Especial deve ser utilizada quando se tratar da DASN de 

Baixa/Extinção do MEI. Após realizar a baixa do registro, o MEI deverá 

enviar uma DASN-SIMEI – Situação Especial – Mencionando a data 

da Baixa/Extinção, e a receita bruta que obteve no ano da 

Baixa/Extinção.

Você terá basicamente que informar:

A receita bruta total recebida no ano, ou seja, tudo que você 

vendeu de procutos e serviços durante o ano de 2017.

 A receita bruta total recebida em 2017, referente às atividades 

sujeitas ao ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Prestação de Serviços), ou seja, revenda de mercadorias (comércio), 

venda de mercadorias industrializadas por sua empresa (indústria) e 

serviço de transporte intermunicipal e interestadual. Se você não é 

indústria, comércio ou transportador intermunicipal e/ou interestadual, 

não precisa preencher este campo.

 Informar se possui ou não empregado em 2017. Em seguida 

clique em continuar.

4º PASSO

A) 

B)

C)
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5º PASSO

Pronto! 

Sua Declaração Anual foi entregue com sucesso!

Será exibida a seguinte tela, com os meses (PA) do ano a que se 

refere à DASN-SIMEI e com a informação do pagamento dos tributos.

Confira os dados e clique no botão “transmitir”.
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Imprima ou salve em seu computador o Recibo da Declaração

Sim, você pagará uma multa. 

Basta você entrar no site da Receita Federal

preencher as DASN e enviar.  

Ao identificar que a DASN

 está sendo enviada fora do prazo, 

o sistema gerará a sua multa.

Portanto, evite aborrecimentos. 

Mesmo porque é muito fácil cumprir essa obrigação!

Se eu atrasar a entrega da 

Declaração Anual terei que pagar multa?

www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/



Quer saber mais?

Procure a Sala do Empreendedor

Rua Coronel Francisco Brás, 42,
1º andar - Centro 

Telefone: 3622-1059
E-mail: 

Procure o Departamento de Controle do VAF

Rua Coronel Francisco Brás, 42,
2º andar - Centro 

Telefone: 3621-3736
E-mail: 

saladoempreendedor@itajuba.mg.gov.br

vafitajuba@gmail.com

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE
CIÊNCIAS, TECNOLOGIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO E DE 

FALA CIDADÃO 0800 035 1788

FINANÇAS


