
Imprimir, Consultar DASN-
SIMEI Declaração Anual para o
Microempreendedor Individual



Acesse o Simples Nacional, e na aba Simei Serviços clique em Calculo 
e Declaração e em seguida escolha a opção Código de acesso



Preencha os campos

Caso não tenha o código de  
acesso Clique Aqui
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Gere o Código de Acesso  
seguindo os passos

Para criar ou alterar seu Código de Acesso, informe os dados  
dos passos 1 ao 3 da imagem clicando ao final no passo 4 do  
botão Validar
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Validando os passos  para 
geração do código  de acesso

Após validar os dados do CNPJ, CPF dos passos 1 e 2, o portal  exige 
que preenchemos o passo 3 Título eleitoral, o passo 4 Data  de 
nascimento, passo 5 digite os caracteres da imagem para  concluir 
clicando no botão do passo 6, Continuar.



Este é seu código

É importante que este código seja guardado em 
um local seguro para próximos acesso



.

Com seu código em mão,  
preencha os campos de  acesso.



Clique na opção Sim



Caixa do DTE é o serviço "Domicílio  Tributário Eletrônico do 
Simples Nacional  e MEI - DTE" permite ao MEI consultar as  
comunicações eletrônicas enviadas pela  RFB, Estados, 
Municípios e Distrito  Federal.



Após clicar no assunto da mensagem temos a 
exibição do  conteúdo da mensagem para ciência 
e/ou providências



Após a leitura do conteúdo da mensagem, caso queira deletar, 
basta clicar no check box e no botão Apagar mensagem 
selecionada!



Após sairmos da caixa de mensagem do Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional e  
MEI – DTE, temos acesso ao painel das Declarações Transmitidas com informações e  
possibilidade de impressão do Recibo da Declaração clicando no ícone da impressora.

E caso precise imprimir a MAED (notificações e o DARF) é só clicar também no ícone da  
impressora nas colunas do MAED informado.



Aqui temos acesso ao painel das  Declarações Transmitidas onde 
teremos  informações e possibilidade de  impressão do Recibo da 
Declaração


