
DASN-SIMEI
Declaração Anual Simplificada para o 

Microempreendedor Individual.



Público

O prazo para entrega da DASN-SIMEI (declaração normal original) é 
até o último dia do mês de maio do ano calendário subsequente ao de 

ocorrência do fato gerador.

Se um MEI iniciou suas atividades em 2019, só deverá entregar a 
DASN-SIMEI situação normal no

início de 2020.



Público

Acesse o Gov.br pelo link:
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br

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


Público

Selecione na aba Já sou MEI



Público

Clique em “Declaração Anual”



Público

Clique em “Declaração Anual”



Público

Uma nova página do Simples Nacional será aberta

Digite o CNPJ e clique em “continuar”



Público

Selecione o ano desejado e após isso, 
clique em continuar.



Público

Em casos de baixa no CNPJ marque a 
opção Extinção e informe a 
data da baixa.



Público

Essa funcionalidade permite o preenchimento e a transmissão da 
Declaração.

O empresário deve, obrigatoriamente, declarar todos os anos onde 
conste como optante pelo SIMEI. Assim, não é aceita a transmissão 
de uma Declaração sem que antes tenha transmitido a Declaração 

referente ao ano calendário anterior.

Exemplo: MEI que iniciou suas atividades em 09/05/2018, e nunca 
apresentou nenhuma declaração. Ao fazer a 1º declaração, aparecerá 
habilitado somente o ano-calendário de 2018. Este contribuinte não 
conseguirá transmitir a DASN-SIMEI referente ao ano-calendário de 
2019 sem que antes tenha transmitido a DASN-SIMEI referente ao 

ano- calendário de 2018.



Público

Deve ser informado se contratou,
ou não, empregado.

Lance a renda bruta 

total das

vendas ICMS

Lance a renda bruta 

total dos

Serviços ISS

Receita Bruta Total será 

somado ICMS + ISS



Público
Finalizado o preenchimento, é exibido 

o resumo da Declaração. Este 
resumo mostra os valores dos 

tributos devidos em cada período de 
apuração do ano-calendário e os DAS 

que foram pagos.

O campo Valor Apurado exibe a soma 
dos valores apurados para cada 

tributo (INSS, ISS e ICMS).

O campo Valor Pago corresponde à 
soma de todos os pagamentos 
efetuados para cada período de 
apuração do ano- calendário.

Ex.: Abaixo é mostrado um extrato 
da DASN-SIMEI referente ao ano-

calendário 2020, em que não 
houve pagamento referente aos 

PAs períodos de apuração de 
01/2020 à 12/2020.

Clique no botão Transmitir



Público

Transmissão da Declaração

Ao clicar no botão “Transmitir” os dados da Declaração são 

salvos definitivamente, gerando o número do recibo.

Tela exibição do recibo da declaração.



Público

Após a transmissão o portal 
gera o Recibo da Entrega da 

Declaração Original


