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PARA VOCÊ QUE SONHA EM INICIAR O SEU 
PROPRIO NEGOCIO 
Dependendo de sua Atividade, você pode 
iniciar como 
Microempreendedor Individual (MEI);

E Book

1

2
Para formalizar-se como MEi, Você deve 
Antes de tudo Acessar o Portal do Empeen-
dedor e consituir o seu CNPJ de forma 
Gratuita!
Mas Atenção! Você precisa antes veri�car a 
Lista de atividades que são permitidas para 
o MEi (A lista pode ser encontrada no site
do Portal do Empreendedor), e também a
estrutura inicial (faturamento) se está de
acordo com o tipo jurídico do MEi, por �m,
quantos Colaboradores você pretende
contratar?;

ACESSAR PORTAL
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CONDIÇÕES

Não ser participante de outra empresa
como socio administrador ou titular;
         Manter faturamento anual de  até 81 Mil, ou seja, 
6.750,00 por mês ;
         Contratar no máximo 1 funcionário;
         Exercer atividade permitida;

OBRIGAÇÕES

    Recolhimento da guia DAS mensal;
    Manter controle do faturamento (preencher relatório de 
receitas brutas);
    Manter a guarda de documentos �scais (compra e venda);
    Emitir NFS para P. Juridica (resolução 140/2018, art. 106 b);
    Recolher as contribuições (quando da contratação de func.);
    Informações ao esocial (quando da contratação de func.);
    Entrega da 1ª GEFIP (sem ocorrencia de fato gerador);
    Regularização em seu municipio;
 (com a resolução cgsim 59 de 12/08/2020,  Ocorreu a dispen-
sa de alvará para os MEIs constituídos a partir de 01/09/2020,  
porém deve-se observar as regras de cada município,  ou seja, 
não são todas as atividades que estão dispensadas de licen-
ciamento;
    IRPJ, DASN-SIMEI e IRPF-imposto de renda pessoa �sica ( em 
algumas situações)
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IMPOSTO DE RENDA MEI

Todo o microempreendedor exerce dois 
papeis:
o de pessoa �sica e pessoa jurídica (e os 
dois tem obrigações diferentes);
alem das obrigações mensais do MEI,   tem 
o IRPJ, DASN-Simei que é anual,  e também 
o IRPF-imposto de renda pessoa �sica,  em 
alguns casos;

EM QUAIS SITUAÇÕES O MEI DEVERÁ 
ENTREGAR O IRPF?

No caso em que o faturamento do MEI 
tenha gerado rendimentos tributaveis, e 
nas situações previstas no regulamento do 
IRPF;
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7 COMO FAÇO PRA SABER SE OCORRERAM 
RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS  da PJ para a 
PF?

Para que o MEI não tenha que apurar o IRPF,  deverá fazer 
a contabilidade mensal,  embora não seja obrigatorio a 
escrituração contabil e nem contratar um contador,  caso 
não tenha a contabilidade (Escrituração),   o MEI deverá 
fazer os calculos pelo faturamento mensal ou anual,  se-
melhante a uma empresa tributada pelo lucro presumido; 
Lei 9.249/95 art. 15;

EXEMPLO:
Para prestadores de serviços em geral,  considere a 
aliquota de 32%,   de seu faturamento mensal (32% é 
isento),  o valor restante é rendimento tributavel recebido 
de pessoa �sica, nesse calculo,  pode-se  considerar des-
pesas comprovadas, ou seja, fazer o controle mensal das 
receitas brutas, anexando as despesas, só assim poderá 
ter o benefício de deduções para base de calculo;

ex:   Faturamento anual de 81.000,00 x 32% = 25.920,00 , 
resultado  (81.000,00 – 25.920,00 = 55.080,00), 
esse valor de R$ 55.080,00 deverá ser informado na decla-
ração de IRPF (rendimentos tributaveis de P. Fisica)
(Nesse caso, a tributação varia de 15% a 27,5%);

Lembrando que 32% prestadores de serviços em geral, 
8% atividades de comercio e 16% atividade de transporte 
de pessoas ;
Se manter escrituração contabil,  �ca isenta do pagamen-
to do imposto  e não precisa fazer o calculo acima;
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OBS: não Será considerado como contabilidade, o relató-
rio de receitas Brutas, (somente para a dedução
da base de calculo da PJ e para apurar o Lucro a ser distri-
buído e Informado no IRPF), quanto a
escrituração, se o MEI mantiver escrituração contábil, 
poderá distribuir lucros com isenção do IR ,
valores superiores aos percentuais  presumidos (8%, 16% 
e 32%), desde que evidenciado na contabilidade.

De Acordo com o Código Civil Brasileiro, o empresário e a 
sociedade empresária são obrigados a seguir um
sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base 
na escrituração de seus livros, conforme as
documentações comprobatórias , e a levantar anualmen-
te o balanço patrimonial e o de resultado econômico
DRE.
Com exceção para esta obrigatoriedade geral: o pequeno 
empresário que:
Considera-se pequeno empresário, para efeito de aplica-
ção do disposto de dispensa legal da escrituração
contábil, o empresário individual caracterizado como 
microempresa na forma da Lei Complementar
123/2006 (Simples Nacional) que au�ra receita bruta 
anual de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais).
Ou seja, o MEI não esta na Obrigatoriedade de Manter a 
Escrituração Contábil;

Bases: Artigo 68 da Lei Complementar 123/2006 artigos 
970 e 1.179 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Código Civil Brasileiro)
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DESENQUADRAMENTO DO MEI

Caso o MEI ultrapasse o faturamento per-
mitido, seja por emissão de notas �scais, 
por recebimento via cartao de credito, 
débito e dinheiro, o MEI deverá imediata-
mente comunicar a RFB o excesso de sua  
receita , deverá comunicar também a con-
tratação de mais de um funcionário;

DEMAIS OBRIGAÇÕES DO MEI:

CAGED (Na contratação e dispensa de funcionários); 
DIFAL ICMS – ( Compras fora do Estado) , ou 
responsa-bilidade solidária pela Substituição 
Tributária; 
GEFIP MENSAL ( CONTRATAÇÃO DE FUNCIONARIOS); 
INFORMAÇÕES AO ESOCIAL (NA CONTRATAÇÃO DE 
FUNCIONARIOS);
EMISSÃO DE NFS PARA P.J ( RES. 140/2018 Art. 106 b; 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL;
GEFIP DE AUSENCIA DE FATO GERADOR
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SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

Oriente Assessoria Contábil

(13) 97410-5221

@oriente_cont


