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Você, Microempreendedor Individual que deseja encerrar as atividades 
de sua empresa, precisa efetuar a baixa no Portal do Empreendedor 
(www.portaldoempreendedor.gov.br).

Baixa do Microempreendedor Individual

.................................................................

Clique no link abaixo para acessar a tela de baixa do MEI. (será aberta uma nova janela)

4http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/baixa_mei

Obs.: Utilize o navegador ‘Mozilla Firefox’

Lembre-se que depois de fazer a baixa é necessário entregar a declaração de faturamento (DASN) 
informando em “Situação Especial” a “Data do Evento”, ou seja, a data de extinção da empresa. Para 
acessar o passo a passo para entrega da DASN clique no link http://bit.ly/declaracaomei.

Também é importante que emita os DAS em aberto, inclusive o boleto referente ao mês do encerramento. 
Para acessar o passo a passo para emissão dos DAS clique no link http://bit.ly/guiasdepagamento.

Importante: Antes de efetuar a baixa do MEI, verifique se foi entregue as DASN de todos os anos em que 
a empresa esteve aberta. Caso haja alguma DASN em aberto, envie esta(s) declaração(ões) antes da baixa. 

.................................................................

www.portaldoempreendedor.gov.br
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/baixa_mei
http://bit.ly/declaracaomei
http://bit.ly/guiasdepagamento
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A - Preencha com o número do CNPJ sem pontuação.

B - Digite o CPF do empresário.

C - Digite o código de acesso. 

* Caso não possua ou tenha perdido o código de acesso, gere um novo código.

D - Digite os caracteres de controle solicitados pelo sistema.

E - Clique no botão ‘Prosseguir’.

Observação: Se ao clicar em ‘Prosseguir’ aparecer uma mensagem informando que os “dados estão 
incompletos ou divergentes”, vá ao item ‘Alteração de Dados Cadastrais’ (disponível na página do MEI no 
Portal) , confira/atualize os dados, salve e retorne na opção de baixa. 

Para acessar o passo a passo para Alteração de Dados clique no link  http://bit.ly/alteracaodedados.

*

http://bit.ly/alteracaodedados
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F - Marque a opção ‘Declaração de Baixa’.

G - Clique no botão ‘Continuar’.

H - Clique no botão ‘Confirmar’.
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** - Clique no botão ‘Preparar página para impressão’ para imprimir o Certificado de Baixa do MEI. 

**
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A - Preencha com o número do CNPJ sem pontuação.

B - Digite os caracteres de controle solicitados pelo sistema.

C - Clique no botão ‘Consultar’.

4Instruções para impressão da Certidão de Baixa

Caso não tenha imprimido o Certificado de Baixa no momento da extinção da empresa, você poderá emitir, 
no site da Receita Federal, a Certidão de Baixa. 

Clique no link abaixo para acessar a tela de Emissão de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral. 
(será aberta uma nova janela)

4http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp

Obs.: Utilize o navegador ‘Mozilla Firefox’

.................................................................

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp
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D - Ao final do comprovante de inscrição, clique em ‘Sim’ para emitir a Certidão de Baixa. 
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Será emitida a Certidão de Baixa que comprova o encerramento das atividades do MEI.

Atenção! 
Em cidades em que não há Postos de Atendimento do Mínas Fácil, de posse da Certidão ou Certificado de 
Baixa, você deverá procurar a PREFEITURA local para solicitar a baixa da empresa.
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Se surgir alguma dúvida durante o processo de baixa, participe de nossa Consultoria de Gestão online no 
link http://bit.ly/consultoriachat.

.................................................................

.................................................................

4Orientações Importantes:

1 - Caso não efetue o pagamento dos DAS em aberto, inclusive o referente ao mês da baixa da empresa, a 
dívida pode ser cobrada pela Receita Federal no prazo de até 5 anos. 

2 - Se sua empresa possui Bloco de Notas Fiscais deverá cancelar este documento na Prefeitura (NF de 
serviço) e/ou na Secretaria de Estado de Fazenda (NF de Comércio Série D).

.................................................................

http://bit.ly/consultoriachat

