
⚠ INFORMATIVO URGENTE⚠
Assunto: Regularização MEI mandatória até 31/08/2021.
Inadimplentes em risco de perder seu CNPJ e sujeitos a demais consequencias a
partir de setembro

🗓 Até o prazo de 31/08, próxima terça-feira, é obrigatória a regularização de débitos
pendentes do DAS (Declarações Anuais Simplificadas). A partir de setembro a Receita
Federal encaminhará os débitos não regularizados para inscrição na Dívida Ativa e os
MEIs inadimplentes estarão sujeitos a consequências que vão desde dificuldades em
financiamentos e empréstimos até perder o CNPJ.

Entenda o que está acontecendo e como se regularizar:🏃

Caso possua DAS em atraso, você pode quitar ou parcelar.
Você poderá verificar a existência de pendências pelo próprio link de quitação ou
parcelamento

1. Para fazer a quitação, acesse o link que segue e realize a emissão dos boletos:
https://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATSPO/pgmei.app/Identific
acao
Este é o PGMEI simplificado, que disponibiliza apenas a função de emissão. Acesse com
seus dados e vá em:
☑Emitir Guia de Pagamento (DAS)
☑Selecione o ano
☑Selecione os DAS em atraso
☑Clique em Apurar/Gerar DAS
Se você não tem certeza se quitou os DAS de anos passados, não deixe de fazer o
processo para os outros anos

2. Para parcelar o débito:
☑ Acesse o portal de serviços do SIMEI (o PGMEI completo):
https://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/controleAcesso/Autentica.aspx?id=48
☑ Entre com seus dados (se não possui/lembra do código de acesso, siga instruções
abaixo);
☑ Ao acessar, selecione a opção “Pedido de Parcelamento”;
☑ O portal então apresentará a relação de débitos do seu MEI e a proposta de
parcelamento de acordo com o valor da dívida

Caso não possua/lembre do código de acesso:
☑ Acesse:
https://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/controleAcesso/GeraCodigo.aspx
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Para mais informações:

Vídeo MEI Fácil: https://www.youtube.com/watch?v=a1ttYgbbDz4
Artigo Sebrae: https://atendimento.sebrae-sc.com.br/blog/debitos-do-mei/
Live (instagram) da contadora Cintia Aguiar: https://www.instagram.com/p/CS75T9sl5TX

Para maiores informações, o atendimento telefônico do Sebrae é gratuito e disponível
diariamente, 24 horas: 0800 570 0800

Você ajudará a levar esse informativo para mais pessoas? Muita gente ainda não sabe
que isso está rolando, o prazo está apertado e as consequências são pesadas!
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