
COMO SE
FORMALIZAR
COMOMEI
E por que isso é interessante para você.

Formalizar-se como MEI atualmente pode garantir 
diversos benefícios para você e para a sua empresa.

Confira todos esses benefícios!

Microempreendedor individual é a 
modalidade mais simples para registrar 
um CNPJ e formalizar sua empresa. 
Exclusivo para empreendedores que não 
sejam titulares ou sócios em outra 
empresa, o MEI contém impostos 
reduzidos faturamento de até 
R$81.000,00 e possibilidade de 
contratação de até um funcionário (com 
salário mínimo ou valor piso da categoria).

O que é
o MEI?

Para garantir todos os benefícios de 
um MEI, é necessário pagar 
mensalmente o DAS.
O DAS é o Documento de 
Arrecadação do Simples Nacional. 
Quando você paga o DAS, você 
está automaticamente pagando 
R$5 de ISS, se a atividade for 
serviço; R$1 de ICMS, se for 
comércio ou indústria; 5% do 
salário mínimo para o INSS.

É necessário morar no Brasil, ter 
uma atividade permitida segundo a 
Lei (Resolução CGSN nº 140, de 
2018) e possuir RG, CPF, Título 
de Eleitor, endereço e um número 
de telefone.

Quem pode
ser MEI?

As vantagens são muitas!
Você terá um CNPJ e um alvará 
de funcionamento
Não terá altos custos e 
burocracia
Poderá vender para órgãos
do governo
Emitir nota fiscal
Acesso a produtos e serviços 
bancários para pessoa jurídica
Acesso e apoio técnico do 
SEBRAE
Baixo custo de tributos (INSS, 
ISS ou ICMS)
Benefícios previdenciários 
(aposentadoria por idade ou 
invalidez, auxílio doença, 
salário-maternidade, 
auxílio-reclusão, pensão por 
morte)

O BRASIL POSSUI
MILHÕES
DE MEIs+8

você sabia?

Quais são
as obrigações
do MEI?

Como me
tornar um
MEI?

Quais são
as vantagens
de ser MEI?

1     Autorize o acesso aos seus dados 
pelo Portal do Empreendedor, na Área 
do Usuário da REDESIM e, caso 
solicitado, informe o número do recibo 
da sua declaração de imposto de renda 
ou título de eleitor.
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Confira seus dados e preencha 
as informações e declarações 
solicitadas, concluindo sua 
inscrição!

Para se formalizar, é muito fácil. 
   É preciso se cadastrar no Portal 
de Serviços do Governo Federal. 
Para isso, tenha em mãos o RG, 
Título de eleitor, Declaração de 
Imposto de Renda e dados de 
contato e endereço residencial. É 
necessário informar também o tipo 
de atividade econômica realizada e 
a forma de atuação e local onde o 
negócio é realizado.

       Após isso, é preciso inscrever-se 
como MEI. Acesse o Portal do 
Empreendedor e clique no botão 
“Formalize-se”. Será necessário 
informar os dados da conta Brasil 
Cidadão. Se você ainda não possuir 
cadastro, vá até o Portal de 
Serviços do Governo Federal e 
realize o seu cadastro. 
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Fonte: Portal do Empreendedor e Smartmei


