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Conta gov.br - selo ouro ou prata
Formalização
Alteração Cadastral
Inscrição Estadual
Impressão de Boleto
Relatório Mensal
Regularização da Situação Cadastral
Consulta de Localização - Campo Grande/MS
Declaração Anual
Baixa do CNPJ
Parcelamento de Débitos
Impressão do Boleto de Parcelamento

>



Você que é MEI deve pagar a guia dos
impostos até o dia 20 de cada mês. 

O CONHECIMENTO 
ESTÁ EM SUAS MÃOS
O Sebrae de Mato Grosso do Sul elaborou a
Série MEI para lhe ajudar a realizar os
processos operacionais de sua empresa. Para
cada dúvida, uma cartilha. Aproveite!

ATENÇÃO: 

FIQUE ATENTO:

Se você atrasou o pagamento, é possível
imprimir a guia atualizada no site
www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br. 

Essa cartilha vai te mostrar como fazer a
impressão.
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1

Acesse o site www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br.

2

Clique em Empreendedor.

3

Em seguida, clique em Já sou MEI.

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


Clique em Pagamento de Contribuição Mensal.

5

Agora que clique no botão Boleto de Pagamento.

4

Caso desejar alguma outra forma de pagamento, selecione a opção que desejar.
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6

Agora digite o nº do seu CNPJ e clique em Continuar.

7

Clique em Emitir Guia de Pagamento (DAS)



8

Selecione o ano que deseja e clique em OK

9

Selecione o(s) mês(es) que deseja emitir o boleto e em
seguida clique em Apurar/Gerar DAS. Caso o MEI esteja

recebendo auxílio do INSS, deverá assinalar o campo
"Benefício INSS".



10

Por fim, cliquem em Imprimir/Visualizar PDF. O documento
será baixado em seguida. Procure o local onde o documento
ficou salvo e faça a impressão ou pague utilizando o código

de barras.
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Se você não lembra desde quando está sem pagar os boletos,

selecione o ano de abertura da empresa, selecione todos

os meses e clique em Continuar. O sistema vai gerar apenas os

boletos que não foram pagos com multa e juros atualizados. 

Os boletos também podem ser pagos por Débito Automático ou por

pagamento online. Para ter acesso a esses serviços

acesse o site www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br, clique em

Empreendedor, Já sou MEI, Pagamento de Contribuição Mensal 

 e depois selecione a opção desejada.

 

O Sebrae tem muitos treinamentos para você aprender a gerenciar

melhor sua empresa, desenvolver suas habilidades de liderança,

conhecimentos em finanças e muito mais. O Sucesso é o seu

destino? O Sebrae tem o caminho. Acesse – www.ms.sebrae.com.br

ou ligue 0800 570 0800.

DICA: 

SOLUÇÕES SEBRAE



REALIZAÇÃO
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