
 

 

   

 
 

CATE - SALA DO EMPREENDEDOR 

 

REQUERIMENTO ENVIO DECLARAÇÃO ANUAL DE FATURAMENTO - DASN-SIMEI 

 
Venho através deste requerer a Sala do Empreendedor que transmita a DASN-SIMEI - Declaração 

de Faturamento Anual do Simples Nacional para o MEI - Microempreendedor Individual, pelo Portal 
do Simples Nacional  

(www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional), conforme previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e na Resolução CGSN nº 14/02/2018. 

 

DADOS PARA O ENVIO DASN-SIMEI 

NOME EMPRESARIAL : 

CÓDIGO DE ACESSO DO SIMPLES NACIONAL : 

CPF DO EMPRESÁRIO : 
 
 

RG DO EMPRESÁRIO : 
 

CNPJ :   

TELEFONE : (    ) Nº DO RECIBO DE ENTREGA DA 
DECLARAÇÃO IRPF 

 
 

Nº TÍTULO DE ELEITOR 

DATA DE NASCIMENTO : 
 

  

 

Estou ciente que:  
 

✓ A  DASN-SIMEI deve ser enviada no período de janeiro até dia 31 de maio de cada ano. 
✓ A declaração é referente ao ano-calendário anterior, ou seja, 2022, declara-se a receita bruta que obteve no ano 

de 2021. 
✓ A entrega da DASN-SIMEI posterior o prazo estipulado pela lei, ou seja, após dia 31 de maio, ocorrerá a cobrança 

de multa de no mínimo R$ 50,00 que será reduzida em 50% caso o MEI entregue a DASN-SIMEI antes de qualquer 
procedimento de ofício pelo Fisco.  

✓ DASN-SIMEI entregue após o prazo estipulado pela lei, o Portal do Simples Nacional identificará no ato do envio 
que a declaração foi entregue após o prazo e emitirá a seguinte informação : "Esta declaração foi transmitida com 
sucesso. Entretanto, foi entregue fora do prazo, o que ensejou a aplicação da multa. Imprima o recibo de Entrega, 

a Notificação de Lançamento e também o DARF para pagamento da multa, clicando em imprimir". 
✓ Deverei pagar a multa no prazo estipulado na Notificação e no DARF gerado para efetuar o pagamento, bem 

como o valor dos tributos que por ventura não foram pagos. 
✓ Informarei neste requerimento a receita bruta que obtive em cada ano-calendário para o qual solicitei a entrega 

da DASN-SIMEI, bem como se possui ou não empregado. 
✓ Sou responsável por todas as informações prestadas no presente requerimento. 

✓ A DASN-SIMEI deve ser transmitida exclusivamente pelo Portal do Simples Nacional, na Internet, 
www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional ,em SIMEI diretamente no mencionado Portal.Por meio deste 

requerimento, a Sala do Empreendedor estará prestando gratuitamente APOIO ao requerente para o envio da 
DASN-SIMEI, atuando no preenchimento do formulário eletrônico necessário, na presença do requerente e 

realizando a sua transmissão. 
 

Declaro serem verdadeiras as informações aqui prestadas,sobre as quais assumo todas as responsabilidades, 
sob pena de incorrer nas sanções previstas no art.299(Falsidade ideológica)do Código Penal. 
 
Assinatura do Empresário  (idêntica ao documento de identidade)     ________________________________________ 
 

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


Solicito a Sala do Empreendedor o envio da DAS-SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional para o MEI, 
relativa aos seguintes anos-calendários : 

ANO- CALENDÁRIO 
 

RETIFICADORA (      )  

A) A Receita Bruta total de Comércio, Indústria, Transportes Intermunicipais e Interestaduais e Fornecimento de 
Refeições; 

R$ 

VALOR POR EXTENSO : 

B) A Receita Bruta total dos serviços prestados de qualquer natureza, exceto  Transportes Intermunicipais e 
Interestaduais; 

R$ 

VALOR POR EXTENSO : 

C) POSSUIA EMPREGADO :  (     ) SIM   (     ) NÃO  

 

Solicito a Sala do Empreendedor o envio da DAS-SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional para o MEI, 
relativa aos seguintes anos-calendários : 
ANO- CALENDÁRIO 
 

RETIFICADORA (      )  

A) A Receita Bruta total de Comércio, Indústria, Transportes Intermunicipais e Interestaduais e Fornecimento de 
Refeições; 

R$ 

VALOR POR EXTENSO : 

B) A Receita Bruta total dos serviços prestados de qualquer natureza, exceto  Transportes Intermunicipais e 
Interestaduais; 

R$ 

VALOR POR EXTENSO : 

C) POSSUIA EMPREGADO :  (     ) SIM   (     ) NÃO  

 

Solicito a Sala do Empreendedor o envio da DAS-SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional para o MEI, 
relativa aos seguintes anos-calendários : 
ANO- CALENDÁRIO 
 

RETIFICADORA (      )  

A) A Receita Bruta total de Comércio, Indústria, Transportes Intermunicipais e Interestaduais e Fornecimento de 
Refeições; 

R$ 

VALOR POR EXTENSO : 

B) A Receita Bruta total dos serviços prestados de qualquer natureza, exceto  Transportes Intermunicipais e 
Interestaduais; 

R$ 

VALOR POR EXTENSO : 

C) POSSUIA EMPREGADO :  (     ) SIM   (     ) NÃO  

Por ser verdade, firmo o presente. 
Tatuí - SP ,           de                                               de 2022. 

Assinatura do Requerente  (idêntica ao documento de identidade). 
 
 

Foi conferido o documento de identidade e assinatura do requerente para efetivar o envio da Declaração Anual de 
Faturamento - DASN do MEI. 

Nome e Assinatura do responsável pela transmissão da declaração anual de faturamento.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


