


1. Acesse o site “Portal do Empreendedor”.

2. Clique na opção “Já sou MEI”.

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor


3. Clique na opção“Declaração Anual de 
Faturamento”.

4. Em seguida, clique na opção “Declaração 
Anual de Faturamento”.



5.  O usuário será direcionado para uma página onde deverá informar o número do CNPJ.



6.  Em seguida, o usuário deve selecionar o ano calendário da declaração. Após marcar o ano, 
clique na opção continuar.

Obs: Você não deve 
selecionar o ano atual.



ATENÇÃO!

No exemplo ao lado, o empreendedor possui o 
mês de dezembro em aberto. Para seguir com o 
processo e realizar a Declaração Anual (DASN 
– SIMEI) ele deve apurar/gerar o boleto desse 
mês. 

Obs: Não é necessário o pagamento imediato, 
esse passo é essencial para prosseguir com a 
declaração e liberar o sistema.

Caso o usuário tenha algum mês em aberto ou 
em débito, irá aparecer um aviso semelhante 
ao exemplo abaixo.



7.  Em seguida, aparecerá uma página onde você deve informar o faturamento bruto de sua 
empresa.

7.1 Se sua atividade for do tipo comércio ou indústria, 
então o faturamento deve ser informado no primeiro 
campo indicado pelo retângulo laranja. (atividades de 
transporte interestadual, intermunicipal e fornecimento 
de refeições também devem ser incluídas nesse cam-
po).

7.2 Se sua atividade for prestação de serviços, então o 
faturamento deve ser informado no segundo campo, in-
dicado pela retângulo azul (atividades que não recebem 
imposto de ICMS e ISS também devem ser informadas 
neste campo).

Após informar o faturamento bruto, o usuário deverá 
informar se possui ou não algum empregado, depois 
basta clicar no botão verde “continuar”.



8. Após clicar na opção continuar será exibida uma tabela resumo da declaração. Na parte 
inferior da tela selecione a opção “transmitir”.



9.  Após clicar na opção “transmitir”, a declaração foi feita e o usuário será direcionado para 
uma página onde poderá imprimir o recibo dela.

Atenção: Se a declaração for feita após o mês de 
maio, será gerada uma multa por atraso (DARF). 

Obs: É possível conseguir uma nova via deste 
recibo acessando o portal do “Simples Nacional”.

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

