Quando o Microempreendedor Individual (MEI)
precisa fazer a declaração do Imposto de Renda
Dependendo do volume de rendimentos, o
empreendedor precisa fazer esse preenchimento, não se
confundindo, porém, com a entrega da Declaração Anual
do Simples Nacional (DASN – SIMEI), que se refere
exclusivamente à atividade da empresa e tem prazo de
envio até 31 de maio.
Para saber se a entrega da declaração de IRPF é
obrigatória, o microempreendedor individual precisa
calcular se os rendimentos tributáveis ultrapassam R$
28.559,70 ou se os rendimentos isentos estão acima de R$
40 mil. Caso o contribuinte tenha recebido outros
rendimentos fora da empresa, eles devem ser inseridos na
mesma declaração.
Identificando os rendimentos:
Para identificar quais são os rendimentos tributáveis e os
rendimentos isentos do negócio, é preciso calcular o lucro
evidenciado e a parcela isenta da receita total anual.

“Para isso, o MEI tem que pegar o valor total recebido em
2021 pela empresa, subtrair as despesas com o
funcionamento do negócio (água, luz, internet, insumos,
aluguel e outros gastos comprováveis com nota fiscal ou
recibo), e calcular a fração da receita que não será
tributada”.
Essa fração varia de acordo com o tipo de atividade do
negócio: em se tratando de comércio, indústria e
transporte de carga, o percentual é de 8%; transporte de
passageiros, 16%; e realização de serviços em geral, 32%.
O valor da parcela isenta deverá ser inserido na ficha
“Rendimentos Isentos – Lucros e Dividendos Recebidos
pelo Titular” da declaração de IRPF 2022. A diferença
entre o lucro evidenciado e a parcela isenta é a parcela
tributável, que deve ser indicada na ficha “Rendimento
Tributável Recebido de PJ”, informando, ainda, o CNPJ da
empresa e sua razão social.
É necessário, também, que o contribuinte informe a
existência da empresa na ficha de “Bens e Direitos”, na
categoria “Participações Societárias”, em “Quotas ou
Quinhões de Capital”, informando o valor investido no
negócio.

