Entenda como é fácil Ativar o SAT via internet
Com apenas 3 passos:
1. VINCULAR O NÚMERO DE SÉRIE DO SAT AO CNPJ DA LOJA
O lojista deverá através do acesso à página do Sistema de Gestão e Retaguarda da
Secretaria da Fazenda, informar os SATs que serão ativados para seu estabelecimento.
https://satsp.fazenda.sp.gov.br/COMSAT/

2.

ATIVAR SAT
Neste passo o lojista, utilizando o aplicativo “Ativação SAT Sweda”, que acompanha o
produto:
a) Define o código de ativação do equipamento (código de 8 a 32 caracteres);
b) Preenche o CNPJ do estabelecimento.
c) Seleciona o certificado digital AC-SAT, fornecido gratuitamente pela Secretaria da
Fazenda ou opta por certificado ICP-Brasil que deverá ser adquirido no mercado;
d) Seleciona a UF;
Serão armazenados dentro do SAT: os dados da loja e o arquivo de parametrização
recebido da Secretaria da Fazenda que tem a configuração do tempo para envio dos
cupons.
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3. ASSOCIAR ASSINATURA DA SOFTWARE HOUSE
Neste passo o lojista, utilizando o aplicativo “Ativação SAT Sweda”, que acompanha o
produto:
a) Cadastra o CNPJ da software house que fornece o Aplicativo Comercial (AC);
b) Cadastra a assinatura digital fornecida pela software house.

A assinatura da software house é gerada a partir da concatenação do
CNPJ da Loja e CNPJ da software house, obtendo um texto de 28
números. Este texto deverá ser assinado digitalmente pelo certificado
digital da software house resultando na assinatura que será fornecida ao
lojista.

ATIVAÇÃO DE UM SAT DE HOMOLOGAÇÃO (TESTE)
1. Não é necessário vincular o CNPJ (passo 1)
2. Para ativar (passo 2) e associar (passo 3) o SAT que será utilizado para testes e
homologação do Aplicativo Comercial (sem validade jurídica), informar os dados que
contidos na tabela abaixo e não os verdadeiros dados do lojista e software house.
Tampouco deverá ser feita a assinatura digital da software house, neste caso, a assinatura
será substituída pelo texto “SGR-SAT SISTEMA DE GESTAO E RETAGUARDA DO SAT”.
CNPJ do Contribuinte (Sweda)

53.485.215/0001-06

Inscrição Estadual do Contribuinte
(Sweda)

111.072.115.110

CNPJ da Sofware House

10.615.281/0001-40

Tipo de Certificado

AC SAT/SEFAZ

Assinatura Digital

SGR-SAT SISTEMA DE GESTAO E RETAGUARDA
DO SAT

Código de Ativação (sugestão)

123456789
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