PASSO PARA PAGAMENTO DO DAS do MEI pela Internet
Nos exemplos apresentados as operações foram realizadas em 22/05/2017.
1º PASSO: Acesse o Portal do Simples Nacional diretamente no endereço a seguir:
https://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/
ou, no Portal do Empreendedor, no endereço: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/,

Nas opções na parte superior à esquerda da página, selecione, “MEI – MICROEMPREENDEDOR
INDIVIDUAL”, em seguida, na parte inferior, clique no quadrinho “DAS – CARNÊ DE PAGAMENTO”.
Na página seguinte clique no quadro “EMITIR GUIA DE PAGAMENTO” e Siga para o 4º Passo.
Se você escolheu acessar diretamente o Portal do Simples Nacional, será exibida a tela inicial do
portal:

2º PASSO: Clique no quadrinho “Simei Serviços” destacado na imagem a seguir:

3º PASSO: Será exibida a tela a seguir com a expansão das opções de serviços. Clique na
linha “PGMEI – Programa Gerador do Documento de Arrecadação (DAS) para o MEI”, que
está na aba “Cálculo e Declaração”.

4º PASSO: Na tela seguinte forneça as informações solicitadas e clique em “Continuar”.

5º PASSO: Leia atentamente as informações constantes na tela seguinte e, para emitir um
DAS, clique em “Emitir Guia de Pagamento (DAS)”.

6º Passo: Clique no campo com a setinha para baixo e selecione o Ano-Calendário para o
qual deseja emitir uma Guia de Pagamento (DAS) e clique em “Ok”

7º Passo: A tela seguinte exibirá uma tabela contendo, para cada Período de Apuração do
Ano-Calendário selecionado, as seguintes informações:
- Se foi ou não Apurado
- A Situação do pagamento
- Campo para que você informe se recebeu ou está recebendo Benefício do INSS (se estiver
recebendo Benefício, você deve informar e, neste caso, não será possível realizar o
pagamento online).
Selecione o Período de Apuração para emissão da Guia de Pagamento DAS.

ATENÇÃO: Utilize a barra de rolagem destacada na imagem abaixo para visualizar o restante da
tela.

8º Passo: Leia atentamente as “Informações importantes” constantes na parte inferior da
tela.
Abaixo da tabela há um campo onde você deve informar a data para pagamento do DAS.
Se você possui conta corrente no Banco do Brasil, com acesso ao Internet Banking, e
deseja realizar de imediato o pagamento do DAS por meio débito em conta, informe a
data atual (para que o sistema calcule o valor atualizado, caso esteja pagando com atraso)
e clique em “Pagar Online”.

ATENÇÃO: Se você precisa pagar DAS de mais de um Período de Apuração, não está utilizando
Benefício do INSS, e deseja utilizar o débito em conta corrente, você deve selecionar um Período
de Apuração, realizar o pagamento online, e em seguida realizar o mesmo procedimento para os
outros Períodos de Apuração, um a um.

9º Passo: O sistema vai perguntar se você é cliente do Banco do Brasil e se possui acesso
ao Internet Banking. Clique em “Sim”.

10º Passo: A tela seguinte exibirá as informações para realização do pagamento do DAS
por meio de débito em conta corrente online. Selecione o seu banco (no momento só o
Banco do Brasil está habilitado para esta modalidade de pagamento).
Leia as “Observações” e siga as instruções.
Clique em “Prosseguir”.

11º Passo: Você será direcionado para a página do seu banco onde poderá visualizar o
valor a pagar antes de confirmar a transação. Caso deseje realmente pagar, siga as
instruções do banco.

12º Passo: Depois que o banco confirmar a realização da transação, o sistema exibirá o
“Comprovante de Arrecadação” emitido pela Receita Federal do Brasil (RFB) e você terá a
opção de “Salvar” ou “imprimir” esse comprovante.

ATENÇÃO: a Agência e Estabelecimento informados na parte inferior do Comprovante de
Arrecadação referem-se a unidades do banco utilizadas para a arrecadação online, não são
informações da conta do contribuinte.

13º Passo: Caso você feche a janela que exibe o “Comprovante de Arrecadação” antes de
salvar ou imprimir esse documento, haverá uma outra janela informando que o
comprovante foi emitido com sucesso e onde você tem a opção de emitir novamente o
documento. Para nova emissão clique no botão “Emitir Comprovante de Arrecadação”.
Caso não necessite, clique em “Voltar para o Sistema de Origem” e você retornará para a
tela exibida no 4º Passo, onde poderá selecionar outro DAS para pagamento online.

14º Passo: O sistema manterá aberta ainda uma outra janela contendo as informações
sobre o número e o valor do DAS pago e também sobre a transação realizada no seu
banco. Você poderá manter aberta essa janela para todos os pagamentos que realizar em
um mesmo acesso ao sistema. Caso não deseje mantê-las abertas, você poderá fechá-las
antes de emitir outro DAS para pagamento online.

ATENÇÃO: Nessa tela que contém as informações do pagamento e da transação com o banco você
terá também a opção de emitir novamente o Comprovante de Arrecadação. Caso não necessite
fazê-lo, clique em “Voltar para o Sistema de Origem” e você retornará para a tela exibida no 4º
Passo, onde poderá selecionar outro DAS para pagamento online.

