
conectar governo e sociedade
com soluções digitais

Negócio para Empresas
Departamento de Negócio para Mercado Privado



Solução Serpro que permite a 

integração das lojas francas de fronteira 

terrestre ao sistema de controle e 

fiscalização aduaneira da Receita 

Federal

Integra Loja Franca



O que é a API Integra Loja Franca ?

O que a solução faz ?

Controle de mercadorias e de vendas

Controle das cotas, limite de compras, dos viajantes nacionais e/ou estrangeiros

Controle do registro e da apuração de créditos tributários e fiscais

API Integra Loja Franca permite às lojas, via sistema informatizado e 
de forma ágil e segura, fornecer as informações necessárias ao 

cumprimento das obrigações tributárias, fiscais e legais essenciais 
ao Governo Federal.



API Integra Loja Franca: Fundamentos Legais

Legislação base:

IN RFB nº 1799 16/11/2018 - Estabelece que toda Loja Franca localizada em fronteira terrestre do 
país deverá dispor de sistema informatizado integrado ao sistema de controle de lojas francas da 
Receita Federal e do SERPRO.

Atos recentes que alteraram a IN RFB nº 1799:

IN RFB nº1849 28/11/2018 - Proibição de Produtos sujeitos à aplicação de direitos antidumping ou 
compensatórios, definidos em Resolução da Câmara de Comércio Exterior (Camex) .

IN RFB nº 1866 27/12/2018 – Vedada a venda de bebidas alcoólicas a menores 18 anos e aumenta o 
rol de produtos proibidos para comercialização neste novo regime.

Fonte:  http://receita.economia.gov.br/acesso-rapido/legislacao/legislacao-por-assunto/Regime-aduaneiro-especial-de-loja-franca

http://receita.economia.gov.br/acesso-rapido/legislacao/legislacao-por-assunto/Regime-aduaneiro-especial-de-loja-franca


API Integra Loja Franca: Integração, conexão e fluxo de vendas 



Processar Venda

Registrar Entrega Venda

Cancelar Venda

Devolver Parcialmente Venda

Devolver Totalmente Venda

Trocar por Item Idêntico

Consultar Cota Viajante

Consultar Cotação Dolar

Consultar Nome, Data de Nascimento e Data Última 
Venda do Viajante

Cálculo e Geração dos DARF (Documento de Arrecadação)

API Integra Loja Franca

Funcionalidades Gerais do SistemaInformações 
Gerais da 

Venda



A API Integra Loja Franca é uma solução 
exclusiva Serpro e fornece ao cliente:

Segurança: Integração segura com os 
sistemas da Receita Federal

Legalidade: Solução totalmente aderente 
às obrigações legais

Praticidade: gestão automatizada do 
processo de venda

Confiança: garantia e disponibilidade dos 
dados



API Integra Loja Franca: Procedimentos prévios

Somente após a publicação oficial do Ato Declaratório do Executivo (ADE) da 
Superintendência Regional Receita Federal (SRRF), a pessoa jurídica (CNPJ) ficará 
autorizada a operar e vender no novo regime.

Empresas deverão dispor de sistema informatizado (ERP) integrado aos sistemas 
de controle de Lojas Francas da Receita Federal e do SERPRO.

Interessados devem verificar as condições, 
procedimentos e requisitos necessários para atuar no 
regime de Loja Franca e apresentar requerimento junto à 
Receita Federal da sua região e jurisdição (conforme a IN 
RFB nº. 1799).



O Serpro está à disposição para atendê-lo.

comercial@serpro.gov.br

Dúvidas ?

https://servicos.serpro.gov.br/integra-loja-franca/

mailto:comercial@serpro.gov.br
https://servicos.serpro.gov.br/integra-loja-franca/


10

Nome do apresentador
Cargo
E-mail





Duvidas?

Muito obrigado pela atenção e ficamos a 
disposição para contato.

Dejesa contratar?

https://servicos.serpro.gov.br/integra-loja-franca/

https://servicos.serpro.gov.br/integra-loja-franca/


API Integra Loja Franca: Cidades e Estados autorizados

O Mapa mostra os 10 Estados 
onde os seus estabelecimentos 
podem utilizar a API Integra Loja 
Franca. No total são 33 
Municípios. 

(*) Em 2019, foi incluído o estado 
do Mato Grosso com a cidade 
gêmea de Cáceres.



Tabela de Preços

O valor fixo mensal é de R$3.930,00, que é o valor da franquia mínima mensal. 


