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PASSO A PASSO DO



DAS – Documento de Arrecadação do Simples

Para visualizar e emitir o boleto DAS, siga o passo a passo abaixo:

1. Acesse o site: http://www.portaldoempreendedor.gov.br ;

2. Clique em “Serviços”, abaixo de Já sou Microempreendedor Individual;

3. Clique em “Pague sua Contribuição Mensal” e depois em “Boleto de Pagamento”;

Emissão do DAS

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/


Caso prefira, acesse através do link:
www.bit.ly/DAS_Receita
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4. Informe o número do CNPJ (sem pontos e traços) 
e os caracteres da imagem;

5. Clique em “Continuar”;

6. Clique em “Emitir Guia de Pagamento (DAS)”;
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7. Informe o Ano-Calendário que deseja consultar e clique em “Ok”;

8. Na coluna Período de Apuração, selecione os meses desejados;

Obs.: É possível selecionar quantos meses desejar. Caso queira, você poderá 

selecionar e imprimir todos os meses de uma vez e montar um carnê para  

pagamento.
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9. Clique no botão “Apurar/Gerar DAS”.

ATENÇÃO: A opção "Benefício INSS"
somente deverá ser selecionada caso o MEI
esteja recebendo algum benefício
previdenciário (INSS). Para marcar essa
opção, o

período do benefício recebido deverá 
abranger todo o mês, isto é, do primeiro ao 
último dia (exemplo: do dia 01 a 30/31 do
mês).

Ao selecionar essa opção, o sistema gerará o 
boleto somente com o valor do imposto a 
ser pago (ISS e/ou ICMS), retirando o valor 
referente ao INSS (R$ 49,90).

 O valor mínimo para o boleto ser gerado no sistema é de R$ 10,00. Sendo assim, em 
alguns casos será necessário gerar o boleto de 02 meses (ISS) ou 10 meses (ICMS) 
seguidos para que o valor do imposto seja somado em um único boleto.
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10. Irá aparecer a mensagem: “Os documentos (DAS) foram gerados com sucesso!”

Clique no botão “Imprimir/Visualizar PDF”.

O documento em PDF será baixado em seu computador.

Verifique em que local da tela constará o arquivo e clique no ícone para abrí-lo.
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Modelo do DAS Emitido:

Mês de Apuração (Mês 
de Competência):

Fevereiro/2019

Pagar este boleto até
(data de vencimento):

20/03/2019
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0800 570 0800

Conheça 
a programação 
do Sebrae Rio

loja.rj.sebrae.com.br

Baixe o aplicativo Sebrae 
e receba alertas e dicas
www.bit.ly/app_Sebrae


