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1. Introdução 

O SS-1000 e o SS-2000 são um Sistema de Autenticação e Transmissão (SAT) de Cupons Fiscais 
Eletrônicos à base de dados da Secretaria da Fazenda. 

É indispensável à leitura atenta deste manual. Sua compreensão permitirá o uso correto do 

equipamento e o total aproveitamento da sua capacidade operacional. Estes fatores são decisivos para a 

durabilidade da máquina, desempenho dos operadores e o rendimento do sistema. 

O SAT comunica-se com o Aplicativo Comercial (AC) que é utilizado pelo estabelecimento comercial 

(Contribuinte). Nos próximos capítulos serão descritos os comandos aceitos pelo SAT e enviados pelo AC. 

 

 

2. O equipamento SAT 

O SS-1000 e SS-2000 possuem um conector USB 

para interligar-se com o Aplicativo Comercial (computador). Também possui dois conectores Ethernet para 

conexão  a internet (retaguarda da SEFAZ) e que tem função de SWITCH para compartilhar o link de rede, 

evitando-se a necessidade de manutenção na infra-estruturar da loja e passagem de novo cabo de rede. 

Além destes conectores, possui leds para indicar o estado operacional do Equipamento.  

O SS-2000 possui a opção de uma versão com Wifi para comunicação com a internet (retaguarda da 

SEFAZ). 
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3. Bibliotecas do SAT 

O SAT Sweda acompanha bibliotecas para integração com o Aplicativo Comercial: 

 

 Para utilização com sistema operacional Windows, a SAT.dll; 

o Existe uma versão para Windows 32bits e uma para Windows 64 bits. 

o Funciona para todas as versões do Windows a partir do XP 

 

 Para utilização com sistema operacional Linux, a libSAT.so; 

o Existem versões para sistema X86, X64_86, e ARM 

 Para sistemas 32bits funcionam a partir da versão da glibc 2.3 

 Para sistemas 64bits funcionam a partir da versão da glibc 2.14 

o Possui uma versão com suporte a verificação se o SAT esta conectado a maquina por 

meio de status do USB, permitindo um melhor tratamento da comunicação e retorno 

para o AC. 

 

 As dll para ambos o sistema possui suporte para trabalhar com 2 protocolos de comunicação. 

o USB/Ethernet (SS-1000 e SS-2000) 

 Emula um link de rede via USB e a comunicação é via TCP-IP. 

 Opção padrão 

o USB/Serial (SS-2000) 

 Emula um canal Serial via USB. 

o A DLL avalia  automaticamente o tipo de protocolo configurado no aparelho e o utiliza. 

 

As bibliotecas foram desenvolvidas com uma interface no padrão C, possibilitando o seu uso em todas as 

linguagens de programação (com raras exceções). 

Todas as bibliotecas possuem as mesmas funções que estão descritas no capítulo 4. Funções para uso 

do Aplicativo Comercial. 
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4. Funções para uso do Aplicativo Comercial 
 

4.1. Tipos de Funções 
 

As funções do SAT podem ser separadas em 3 grupos. 
 

 Fiscais, são as funções para registrar operações fiscais de venda e cancelamento: 
o EnviarDadosVenda; 
o CancelarUltimaVenda; 

 

 De Consultas, são as funções que podem ser usadas para avaliar o estado do SAT ou recuperar 
informações: 

o TesteFimAFim; 
o ConsultarSAT; 
o ConsultarStatusOperacional; 
o ExtrairLogs; 
o ConsultarNumeroSessao; 
o ConsultarUltimaSessaoFiscal; 

 

 De Configuração, são funções que alteram parâmetros ou estado do equipamento: 
o ConfigurarInterfaceDeRede; 
o AtivarSAT; 
o ComunicarCertificadoICPBRASIL; 
o AssociarAssinatura; 
o BloquearSAT; 
o DesBloquearSAT; 
o AtualizarSoftwareSAT; 
o TrocarCodigoDeAtivação; 

 
 

As funções fiscais são obrigatórias de serem implementada pelo AC . 

As funções de consultas auxiliam na operação do equipamento e devem ser vista como uma forma do AC 

ter um maior acompanhamento do equipamento SAT.  

As funções ConsultarNumeroSessao e ConsultarUltimaSessaoFiscal devem ser implementadas em 

conjuntos com as funções fiscais a fim de tratar casos de falha de comunicação ou de queda de energia.  

As funções de configuração podem ser implementadas pelo AC a fim de automatizar a operação do SAT 

(ativação, associar, configurar rede...), entretanto deve-se ficar atento ao comportamento previsto de cada 

uma destas funções a fim de se evitar surpresas na operação. 
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4.2. Parâmetros de entrada das funções: 

Para chamar as funções e passar os dados necessários existe um conjunto de parâmetros para cada função. 

Mesmo que cada função tenha uma tarefa diferente, alguns parâmetros são comuns a todas elas e podem 
ser tratados de forma padronizada. Segue os parâmetros comuns as funções. 

 

Descrição dos Parâmetros comuns da função 
 

Parâmetro  Descrição  Tipo  Limite Exemplo  

numeroSessao  Número aleatório gerado pelo 
AC para controle da 
comunicação  

Inteiro  Entre 0 e 999999 Ex: 1, 2101 , 
123456 

codigoDeAtivacao  Senha definida pelo 
contribuinte no software de 
ativação.  

String  Alfanumérico. 
Tendo entre 8 a 32 
caracteres. 

Ex: 
“bG9fZGaWdvX” 
Ex:“senha123456”  

 

4.2.1. Tratamento do parâmetro “numeroSessao”. 

Este parâmetro é um inteiro entre 0 e 999999 que deve ser diferente para cada chamada de qualquer 
função do SAT, não podendo ser repetido pelas ultimas 100 chamadas. 

Este comportamento de não repetição tem por mérito permitir o uso do comando ConsultarNumeroSessao 
e ConsultarUltimaSessaoFiscal, para que seja possível validar se o retornos dessas funções são realmente o 
esperado. (Vide capitulo 4.4.7 ConsultarNumeroSessao e capitulo  4.4.8  ConsultarUltimaSessaoFiscal) 

 

4.2.2. Tratamento do parâmetro “codigoDeAtivacao”. 

Este parâmetro é do tipo texto (tipo const char* em C\C++, String Java) devendo ter entre 8 e 32 
caracteres.  

O código de ativação tem a função de senha de acesso do equipamento e é cadastrada durante a ativação 
do SAT (AtivarSAT), sendo possível alterá-la a partir da função TrocarCodigoDeAtivacao. 

Caso se informe três vezes seguidas o código de ativação errado o SAT ira bloquear por um tempo definido. 
Recomendamos validar se a função falhou por conta de código de ativação errado e avisar o usuário antes 
que o SAT bloqueie. 

 

  



 

Manual de instalação v.3 
SAT Sweda 

‘                                                                                                     7 
 

4.2.3. Tratamento de outros tipos de parâmetro. 

As funções do SAT possuem apenas 2 tipos de dados na entrada, Inteiro (unsigned int para C\C++) ou texto 
(tipo const char* em C\C++).  

A passagem desses dados costuma ter tratativas próprias para cada linguagem de programação, 
normalmente atrelado a forma que se é carregado a DLL/biblioteca no software. 

Alguns parâmetros esperam dados do tipo texto contento um XML, nesse caso o XML não deverá conter o 
caractere pipe “|” entre suas tags.  

O padrão de codificação dos caracteres para os campos do tipo texto é “UTF-8”.  
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4.3.  Tratamento dos retornos das funções: 

Os dados de retorno das funções são sempre strings com parâmetros separados por “|”, sendo que 5 
desses parâmetros estão presentes nas respostas de todas as funções, e 1 parâmetro é comum a 5 funções.  

Algumas funções têm parâmetros extras nos casos de sucesso (ex. EnviarDadosVenda). 

A tratativa dos parâmetros comuns permite simplificar a lógica de tratamento do SAT. Para isso é 
necessário detectar os casos das funções que tem parâmetros a mais, por meio da avaliação do segundo 
parâmetro (EEEEE) que está sempre presente na segunda posição. 

 

Descrição dos retornos comuns as funções 

Campo  Descrição  Exemplo  

numeroSessao  

Numero igual ao passado na chamada da função. 
Serve para validar se a resposta recebida pertence a 
solicitação executada. 
 
Sempre será a primeira posição no retorno. 

Ex: “000000”, 
“002101”  

EEEEE 

O código EEEEE é o código de retorno e indica o resultado 
do processamento da função.  
 
Sempre será a segunda posição no retorno. 

Ex: “06001”, ”07098” 
, “11003” 

CCCC 

Código que serve para especificar o tipo de erro que 
ocorreu. 
 
Apenas presente nos retornos das funções: 

 EnviarDadosVenda (EEEEE = 06xxx) 

 CancelarUltimaVenda (EEEEE = 07xxx) 

 AssociarAssinatura no novo layout (EEEEE = 13xxx) 

 ConsultarNumeroSessao (EEEEE = 06xxx , EEEEE = 
07xxx ou EEEEE = 13xxx) 

 ConsultarUltimaSessaoFiscal (EEEEE = 06xxx ou 
EEEEE = 07xxx) 

 
Quando existir, sempre será na terceira posição do 
retorno. 

Ex: “1732”, “0000” 

mensagem  

É a descrição textual do resultado do processamento. 
 
Para as funções que tem CCCC, este retorno será sempre 
na quarta posição. 
Para todas as outras funções, este retorno sempre será 
sempre na terceira posição. 

Ex: “Emitido com 
sucesso + conteúdo 
notas.”  

codSEFAZ codSEFAZ e mensagemSEFAZ fazem parte de avisos que a 
SEFAZ pode dar ao contribuinte por meio do SAT. 
 
Para as funções que tem CCCC, estes retornos serão na 
quinta e sexta posição. 
Para todas as outras funções, estes retornos serão na 
sexta e sétima posição. 

Ex: “002”, “999”  

mensagemSEF
AZ  

Ex: “Existem 
atualizações para o 
SAT, porém o prazo 
para instalação é 
menor que 30 dias”  
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4.3.1. Tratamento dos parâmetros do retorno “codSEFAZ” e 

“mensagemSEFAZ”. 

Sempre que os campos codSEFAZ e mensagemSEFAZ  tiverem alguma informação, indica que a SEFAZ 
cadastrou um aviso para o contribuinte do SAT e é necessário que o AC indique a mensagem para o 
contribuinte, sendo recomendado que registre a mesma para consulta posterior. 

O SAT mostra estas mensagem apenas uma vez e sempre na próxima execução de função do AC após ter 
recebido comando da SEFAZ. Sendo importante tratar esta condição para todos os comandos executados. 
 

4.3.2. Tratamento do parâmetro do retorno “EEEEE”. 

O campo EEEEE indica o resultado do processamento da função.  

Este campo segue sempre um padrão: 

Os dois primeiros dígitos indicam a que função o retorno se refere: 

  Ex.   Venda prefixo “06”:  06010,  06099, 06004... 

Cancelamento prefixo “07”:  07000,  07001... 

Os três últimos dígitos indicam o resultado da função: 

  Ex.  “001”: “06001” – código ativação inválido. 

 

Prefixo de cada função do SAT. 

Função Prefixo 

AtivarSAT 04xxx 

ComunicarCertificadoICPBRASIL 05xxx 

EnviarDadosVenda 06xxx 

CancelarUltimaVenda 07xxx 

ConsultarSAT 08xxx 

TesteFimAFim 09xxx 

ConsultarStatusOperacional 10xxx 

ConsultarNumeroSessao 11xxx 

ConfigurarInterfaceDeRede 12xxx 

AssociarAssinatura 13xxx 

AtualizarSoftwareSAT 14xxx 

ExtrairLogs 15xxx 

BloquearSAT 16xxx 

DesbloquearSAT 17xxx 

TrocarCodigoDeAtivacao 18xxx 

ConsultarUltimaSessaoFiscal 19xxx 
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Alguns resultados de função são recorrentes e podem ser usados para padronizar o tratamento de erros e 

fluxos: 

 “xx000”: Indica sucesso na operação para todas as funções; 

 Para as funções que tem numero de parâmetros de retorno variável, estes parâmetros a 

mais sempre, e apenas, estão presentes no sucesso da operação.  

 Ex: “06000”, “12000”... 

 “xx001”: Indica erro no código de ativação em todas as funções com exceção da AtivarSAT. 

 Obs. Errar 3 vezes seguidas o código de ativação em um SAT já ativado faz ele entrar em 

broqueio autônomo. 

 “xx099”: Indica erro desconhecido para todas as funções. 

 Nestes casos pode-se tentar repetir a função ou consultar o Log para avaliar o motivo da 

falha. 

 “xx098”: Indica falha de comunicação para todas as funções. 

 Nestes casos é importante que em funções fiscais se consulte ConsultarUltimaSessaoFiscal 

para verificar se a venda foi executada. 

Este padrão pode ser utilizado para tratar os retornos da função de forma padronizada, simplificado o 

código. 

4.3.3. Tratamento do parâmetro do retorno “mensagem”. 

A “mensagem”  presente no retorno da função pode ser mostrada para o operador ou registrada em logs.  

Não se deve fazer validações usando o texto da “mensagem”, pois algumas funções podem apresentar 

alertas em caso de sucesso e a mensagem retornada não será a esperada. 

4.3.4. Tratamento do parâmetro do retorno “numeroSessao”. 

O  “numeroSessao” presente no retorno da função é exatamente igual ao parâmetro de entrada da função 

“numeroSessao”.  

Este parâmetro de retorno é importante para as funções ConsultarNumeroSessao e 

ConsultarUltimaSessaoFiscal, como essas duas funções retorna o resultado da execução de uma outra 

sessão, e necessário avaliar se a resposta pertence a sessão esperada. (ver capitulo 4.4.7 

ConsultarNumeroSessao e 4.4.8  ConsultarUltimaSessaoFiscal) 
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4.4. Funções da biblioteca. 

4.4.1.  EnviarDadosVenda 

Esta função é responsável por executar uma venda do AC no SAT, gerando um cupom CFe-SAT.  

Esta função não depende de conexão da internet para funcionar. As condições para utilizar esta 

função é que o SAT esteja ativado e associado a software House.  

Todos os cupons gerados por esta função serão enviados para retaguarda posteriormente e de 

forma autônoma. 

Sempre salve o cupom CF-e-SAT gerado por esta função, a especificação do SAT prevê que é 

obrigação do AC manter uma copia de segurança do cupom gerado. 

Chamada da função. 

Assinatura da função (C \ C++): 
const char* EnviarDadosVenda(int numeroSessao, const char* codigoDeAtivacao, const char* dadosVenda) 

Assinatura da função (Java): 
String EnviarDadosVenda(int numeroSessao, String codigoDeAtivacao, String dadosVenda) 
 

Descrição dos Parâmetros da Função 
 

Parâmetro  Descrição  Tipo  Limite Exemplo  

numeroSessao  Número aleatório gerado 
pelo AC para controle da 
comunicação  Vide 4.2.1 

Inteiro  Entre 0 e 999999 Ex: 1, 2101 , 123456 

codigoDeAtivacao  Senha definida pelo 
contribuinte no software de 
ativação. Vide 4.2.2 

String  Letras e números. 
Tendo entre 8 a 32 
caracteres. 

Ex: “bG9fZGaWdvX” 
Ex:“senha123456”  

dadosVenda  Refere-se aos dados de 
venda gerados pelo AC e 
utilizados para compor o CF-
e-SAT.  

String  XML de venda com até 
1.500KB. 

Ver capitulo 7.1 
sobre layout da 
venda. 
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Retorno da Função: 

Estrutura de Retorno com SUCESSO (EEEEE = 06000): 

“numeroSessao|EEEEE|CCCC|mensagem|cod|mensagemSEFAZ|arquivoCFeBase64|timeStamp|ch

aveConsulta|valorTotalCFe|CPFCNPJValue|assinaturaQRCODE”  

 
Estrutura de Retorno com ERRO (EEEEE != “06000”):  
“numeroSessao|EEEEE|CCCC|mensagem|cod|mensagemSEFAZ” 

 

Descrição dos parâmetros do retorno da Função 

Campo  Descrição  Exemplo  

numeroSessao  
Número aleatório gerado pelo AC para controle da 
comunicação  

Ex: “000000”, “002101”  

EEEEE 
O código EEEEE é o código de retorno e indica o 
resultado do processamento da função. 

Ex: “06001”, ”06005”  

CCCC  

O código CCCC é um código que serve para indicar 
de forma mais precisa o tipo de erro ou alertas. 
É retornado quando aparece o erro EEEEE = 06010 
para indicar o erro, ou  no casso de sucesso EEEEE = 
06000 para indicar um alerta. 

Ex: “0000”, “1025”, “1232”  

mensagem  
É a descrição textual do resultado do 
processamento. 

Ex: “Emitido com sucesso + 
conteúdo notas.”  

codSEFAZ Código da SEFAZ  Ex: “002”, “999”  

mensagemSEFAZ  Mensagem de texto enviada pela SEFAZ  
Ex: “Existem atualizações para o 
SAT, porém o prazo para 
instalação é menor que 30 dias”  

Arquivo CF-e-SAT 
em base64  

arquivo em XML assinado pelo SAT em formato 
idêntico ao que o SAT enviará para a SEFAZ. Arquivo 
codificado em base64.  

Ver capitulo 7.1. Sobre layout 
da venda. 

timeStamp  
Data e hora da emissão no formato: 
AAAAMMDDHHMMSS  

Ex: “20190101170101”  

chaveConsulta  Chave de acesso do CF-e-SAT. 
35190102767579000148598583
801050151865833992  

valorTotalCFe  Valor total do CF-e calculado pelo SAT.  
Ex do valor a ser informado 
referente ao valor R$ 65,53. 
6553  

CPFCNPJValue  
Número do CPF ou CNPJ do adquirente no seguinte 
sem pontos, traços e barras.  

Exemplo:  
CPF: “12345678912”  
CNPJ: ”12345678912345“ 

Assinatura QRCODE 

Conteúdo do Campo “assinaturaQRCODE” presente 
no leiaute do arquivo de venda.  
Sempre é um Base64 de 344 caracteres, terminado 
por “==”. 

YdLT...  ... Kq==  

 
 O retorno da venda traz o XML CF-e-SAT resultante (Arquivo CF-e-SAT em base64) e alguns dados 

referente da venda (timeStamp, chaveConsulta, valorTotalCFe, CPFCNPJValue, assinaturaQRCODE), todos estes 

dados podem ser coletados no próprio XML CF-e-SAT, entretanto são retornados também fora do XML para 

que não seja necessário tratar o XML para montar o QRcode e lógicas de validações e registro. 
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Tabelas de resultados (EEEEE): 

Código de Retorno Mensagem 

6000 Emitido com sucesso + conteúdo notas. 

6001 Código de ativação inválido. 

6002 SAT ainda não ativado. 

6003 SAT não vinculado ao AC 

6004 Vinculação do AC não confere. 

6005 Tamanho do CF-e-SAT superior a 1.500KB 

6006 SAT bloqueado pelo contribuinte 

6007 SAT bloqueado pela SEFAZ 

6008 SAT bloqueado por falta de comunicação 

6009 SAT bloqueado, código de ativação incorreto 

6010 Erro de validação do conteúdo. 

6011 SAT bloqueado por vencimento do certificado digital. 

6098 SAT em processamento. Tente novamente. 

6099 Erro desconhecido na emissão. 

Outras características: 

O tempo de resposta da função varia com a quantidade de itens na venda. 

 De 1 até 50 itens – 1segundo. 

 De 51 até 200 itens – 3 segundos. 

 De 201 até 500 itens – 5 segundos. 

Obs. As bibliotecas do SAT fazem tratativas para casos de eventos de falha de comunicação 

momentâneos.  

Estes eventos são raros, tratados automaticamente e não afetam o A.C., mas  pode fazer que o tempo 

de resposta da função seja superior as tempos acima marcados durante o evento.  

A recomendação e colocar um timeout ao chamar a função, assim não travar a operação da venda 

nunca situação recuperável. 
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4.4.2. CancelarUltimaVenda 

Esta função é responsável por executar um cancelamento de um cupom de venda gerado 

anteriormente no prazo de 30 minutos, gerando um cupom de cancelamento de CF-e-SAT.  

Esta função não depende de conexão da internet para funcionar. As condições para utilizar esta 

função é que o SAT esteja ativado e associado a software house.  

Só é possível cancelar um cupom de venda gerado pelo próprio SAT, a no Maximo 30 minutos antes 

e apenas 1 vez por cupom. 

Todos os cupons gerados por esta função serão enviados para retaguarda posteriormente e de 

forma autônoma. 

 

Chamada da função. 

Assinatura da função (C \ C++): 
const char* CancelarUltimaVenda(int numeroSessao, const char* codigoDeAtivacao, const char* chave , 

const char* dadosCancelamento) 

Assinatura da função (Java): 
String CancelarUltimaVenda(int numeroSessao, String codigoDeAtivacao, String chave, String 

dadosCancelamento) 
 

Descrição dos Parâmetros da Função 

Parâmetro  Descrição  Tipo  Limite Exemplo  

numeroSessao Número aleatório gerado 
pelo AC para controle da 
comunicação  Vide 4.2.1 

Inteiro  Entre 0 e 999999 Ex: 1, 2101 , 123456 

codigoDeAtivacao Senha definida pelo 
contribuinte no software de 
ativação. Vide 4.2.2 

String  Letras e números. 
Tendo entre 8 a 32 
caracteres. 

Ex: “bG9fZGaWdvX” 
Ex:“senha123456”  

chave Chave do cupom CF-e-SAT a 
ser cancelado. 

String Exatamente a chave 
recebida pela função 
de venda 

Ex: 
“3511120276757900
01485985838010501
51865833992” 

dadosCancelamento Refere-se aos dados de 
cancelamento gerados pelo 
AC e utilizados para compor 
o CF-e-SAT de 
cancelamento.  

String  XML de 
cancelamento com 
até 1.500KB. 

Ver capitulo 7.2 
sobre layout de 
cancelamento. 
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Retorno da Função: 

Estrutura de Retorno com SUCESSO (EEEEE = 07000): 

“numeroSessao|EEEEE|CCCC|mensagem|cod|mensagemSEFAZ|arquivoCFeBase64|timeStamp|ch

aveConsulta|valorTotalCFe|CPFCNPJValue|assinaturaQRCODE”  

 
Estrutura de Retorno com ERRO (EEEEE != “07000”):  
“numeroSessao|EEEEE|CCCC|mensagem|cod|mensagemSEFAZ” 

 
Obs. O retorno do cancelamento é muito semelhante ao da venda, a diferença principal e o XML gerado. 

Descrição do Retorno da Função 

Campo  Descrição  Exemplo  

numeroSessao  
Número aleatório gerado pelo AC para controle da 
comunicação  

Ex: 1, 2101 , 123456 

EEEEE 
O código EEEEE é o código de retorno e indica o 
resultado do processamento da função. 

Ex: “07000”, ”07010”  

CCCC  

O código CCCC é um código que serve para indicar de 
forma mais precisa o tipo de erro ou alertas. 
É retornado quando aparece o erro EEEEE = 07010 para 
indicar o erro, ou  no casso de sucesso EEEEE = 07000 
para indicar um alerta. 

Ex: “0000”, “1025”, 
“1232”  

mensagem  É a descrição textual do resultado do processamento. 
Ex: “Emitido com 
sucesso + conteúdo 
notas.”  

cod  Código da SEFAZ  Ex: “002”, “999”  

mensagemSEFAZ  Mensagem de texto enviada pela SEFAZ  

Ex: “Existem 
atualizações para o 
SAT, porém o prazo 
para instalação é 
menor que 30 dias”  

Arquivo CF-e-SAT em 
base64  

Arquivo em XML assinado pelo SAT em formato idêntico 
ao que o SAT enviará para a SEFAZ. Arquivo codificado 
em base64.  

Ver capitulo 7.2 sobre 
layout do 
cancelamento. 

timeStamp  
Data e hora da emissão no formato: 
AAAAMMDDHHMMSS  

Ex: 
“20190101172832”  

chaveConsulta  Chave de acesso do CF-e-SAT. 
35190102767579000
14859858380105015
1865833992 

valorTotalCFe  Valor total do CF-e calculado pelo SAT.  

Ex do valor a ser 
informado referente 
ao valor R$ 65,53. 
6553  

CPFCNPJValue  
Número do CPF ou CNPJ do adquirente no seguinte sem 
pontos, traços e barras.  

Exemplo:  
CPF: “12345678912”  
CNPJ: 
”12345678912345“ 

assinaturaQRCODE  

Conteúdo do Campo “assinaturaQRCODE” presente no 
leiaute do arquivo de venda.  
Sempre é um Base64 de 344 caracteres, terminado por 
“==”. 

YILT...  ... Kq==  
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Tabelas de resultados (EEEEE): 

Código de 
Retorno 

Mensagem 

7000 Cupom cancelado com sucesso + conteúdo CF-e-SAT cancelado. 

7001 Código ativação inválido 

7002 Cupom inválido 

7004 Vinculação do AC não confere 

7006 SAT bloqueado pelo contribuinte 

7007 SAT bloqueado pela SEFAZ 

7008 SAT bloqueado por falta de comunicação 

7009 SAT bloqueado, código de ativação incorreto 

7010 Erro de validação do conteúdo 

7011 SAT bloqueado por vencimento do certificado digital. 

7098 SAT em processamento. Tente novamente. 

7099 Erro desconhecido no cancelamento. 
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4.4.3. TesteFimAFim 

Esta função executa uma venda sem valor fiscal que será enviada para retaguarda imediatamente. 

Elas serve para testar o comportamento do SAT em relação a comunicação com a retaguarda e aos dados 

usados (CNPJ e assinatura da software house), validando se o SAT esta ativo e funcionando corretamente.  

Esta função depende de conexão da internet para funcionar. As condições para utilizar esta função 

é que o SAT esteja ativado, sendo possível chamá-la antes de associar assinatura ou após.  

Esta função não é obrigatória de ser implementada e, como ela depende de internet,  a sua falha 

não indica que a função de venda ira falhar. 

Chamada da função. 

Assinatura da função (C \ C++): 
const char* TesteFimAFim(int numeroSessao, const char* codigoDeAtivacao, const char* dadosVenda) 

Assinatura da função (Java): 
String TesteFimAFim(int numeroSessao, String codigoDeAtivacao, String dadosVenda) 
 

Importante. Os parâmetros são os mesmos do comando EnviarDadosVenda. (ver 4.4.1) 

Retorno da Função: 

Estrutura de Retorno com SUCESSO (EEEEE = 09000): 

“numeroSessao|EEEEE|mensagem|cod|mensagemSEFAZ|arquivoCFeBase64|timeStamp|chaveCo

nsulta|valorTotalCFe|CPFCNPJValue|assinaturaQRCODE”  

Estrutura de Retorno com ERRO (EEEEE != “09000”):  
“numeroSessao|EEEEE|mensagem|cod|mensagemSEFAZ” 
 

Descrição do Retorno da Função 

Campo  Descrição  Exemplo  

numeroSessao  
Número aleatório gerado pelo AC para controle da 
comunicação  

Ex: 1, 2101 , 123456 

EEEEE 
O código EEEEE é o código de retorno e indica o 
resultado do processamento da função. 

Ex: “09000”, ”09099”  

mensagem  É a descrição textual do resultado do processamento. Ex: “Emitido com sucesso.”  

cod  Código da SEFAZ  Ex: “002”, “999”  

mensagemSEFAZ  Mensagem de texto enviada pela SEFAZ  
Ex: “Existem atualizações para o 
SAT, porém o prazo para 
instalação é menor que 30 dias”  

Arquivo CF-e-SAT 
em base64  

Arquivo em XML assinado pelo SAT em formato 
idêntico ao que o SAT enviará para a SEFAZ.  

Ver capitulo 7.1 sobre layout do 
Venda. 

timeStamp  
Data e hora da emissão no formato: 
AAAAMMDDHHMMSS  

Ex: “20190101172832”  

numDocFiscal 
Número do Cupom Fiscal Eletrônico - SAT. Campo 
“nCFe” no leiaute do arquivo de venda. 

Ex: “000000” 

chaveConsulta  Chave de acesso do CF-e-SAT. 
CFe35190553485215000106599000
065550000004530427 

 
 O retorno do TesteFimAFim é muito semelhante ao da venda, e a ausência do valorTotalCFe, CPFCNPJValue e 

assinaturaQRCODE. 



 

Manual de instalação v.3 
SAT Sweda 

‘                                                                                                     18 
 

O XML resultante é semelhante ao da venda com a diferença principal e que o numero do documento fiscal 

será 0. 

Tabelas de resultados (EEEEE): 

Código de 
Retorno 

Mensagem 

9000 Emitido com sucesso 

9001 código ativação inválido 

9002 SAT ainda não ativado. 

9098 SAT em processamento. Tente novamente. 

9099 Erro desconhecido 
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4.4.4. ConsultarSAT 

Esta função faz uma comunicação simples com o equipamento a fim de avaliar se o mesmo esta se 

comunicando corretamente. 

Chamada da função. 

Assinatura da função (C \ C++): 
const char* ConsultarSAT(int numeroSessao) 

Assinatura da função (Java): 
String ConsultarSAT (int numeroSessao) 
 

Descrição dos Parâmetros da Função 

Parâmetro  Descrição  Tipo  Limite Exemplo  

numeroSessao Número aleatório 
gerado pelo AC para 
controle da comunicação  
Vide 4.2.1 

Inteiro  Entre 0 e 999999 Ex: 1, 2101 , 123456 

 

Retorno da Função: 

Estrutura de Retorno:  
“numeroSessao|EEEEE|mensagem|cod|mensagemSEFAZ” 

 
Importante. Os parâmetros de retornos são os comuns usados por todas as funções (ver 4.3). 

Tabelas de resultados (EEEEE): 

Código de 
Retorno 

Mensagem 

8000 SAT em operação. 

8098 SAT em processamento. Tente novamente. 

8099 Erro desconhecido. 
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4.4.5. ConsultarStatusOperacional 

Esta função executa uma consulta ao SAT para trazer status, dados de configuração, o ultimo CFE 

emitido e outros dados úteis.  

Esta função não depende de conexão da internet para funcionar. 

 Pode ser chamada a qualquer momento no SAT,  

Se o SAT estiver desativado o parâmetro codigoDeAtivacao deve ser  “00000000”. 

Chamada da função. 

Assinatura da função (C \ C++): 
const char* ConsultarStatusOperacional(int numeroSessao, const char* codigoDeAtivacao) 

Assinatura da função (Java): 
String ConsultarStatusOperacional(int numeroSessao, String codigoDeAtivacao) 

Importante. Os únicos parâmetros são os comuns usados por todas as funções (ver 4.2). 

Retorno da Função: 

Estrutura de Retorno com SUCESSO (EEEEE = 10000): 

“numeroSessao|EEEEE|mensagem|cod|mensagemSEFAZ|ConteudoDoRetorno”  

Estrutura de Retorno com ERRO (EEEEE != “10000”):  
“numeroSessao|EEEEE|mensagem|cod|mensagemSEFAZ” 

Importante. Os 5 primeiros parâmetros de retornos são os comuns usados por todas as funções 

(ver 4.3). 

No caso de sucesso, após os 5 primeiros parâmetros começa o ConteudoDoRetorno, esse é uma 

lista com 22 parâmetros que estão descritos na tabela abaixo. 

 

Descrição do  ConteudoDoRetorno da Função no caso de sucesso 

Nome Campo 
Tamanho 
Máximo 

Exemplo 
Descrição 

NSERIE 9 320008889 Número de série do SAT 

TIPO_LAN 8 DHCP, PPPoE, IPFIX Tipo de Lan 

LAN_IP 15 192.168.010.100 Endereço IP da LAN 

LAN_MAC 17 00:0C:41:82:25:E8 Endereço MAC 

LAN_MASK 15 255.255.255.000 Máscara de sub-rede 

LAN_GW 15 192.168.010.001 Endereço gateway 

LAN_DNS_1 15 192.168.010.001 Endereço DNS1 

LAN_DNS_2 15 192.168.010.001 Endereço DNS2 

STATUS_LAN 16 CONECTADO Status da rede 
NIVEL_BATERIA 8 ALTO, MÉDIO, BAIXO Nível da Bateria 

MT_TOTAL - 1 Gbyte Memória de Trabalho Total 

MT_USADA - 35 bytes Memória de Trabalho Usada 
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Os dados presentes na tabela podem ser usados para lógicas internas de monitoramento ou 

tomada de decisão, segue os dados com mais relevância: 

 NSERIE: Numero de serie do equipamento. 

 Pode ser utilizado para manter o registro de qual equipamento esta trabalhando no 

PDV e permitir aplicar comportamentos específicos para cada SAT. 

 STATUS_LAN: Indica se o SAT tem comunicação com a internet. 

 VER_LAYOUT: versão do layout de comunicação com a SEFAZ. 

 Não usar este parâmetro diretamente no campo   

 ULTIMO_CF-E-SAT: Chave do ultimo CF-e-SAT emitido pelo equipamento (venda ou cancelamento) 

 ESTADO_OPERACAO: Numero que indica o estado do equipamento. Para conseguir executar 

vendas deve estar no estado 0. 

 LISTA_ INICIAL e LISTA_ FINAL: Indica o primeiro e ultimo cupom da lista de cupom presentes na 

memória do SAT.  

Tabelas de resultados (EEEEE): 

Código de 
Retorno 

Mensagem 

10000 Resposta com Sucesso. 

10001 Código de ativação inválido 

10098 SAT em processamento. Tente novamente. 

10099 Erro desconhecido 

 

DH_ATUAL 14 20111021170022 Data e hora atual no formato 
AAAAMMDDhhmmss 

VER_LAYOUT 16 1.01 Versão do Leiaute da tabela de 
informações 

ULTIMO_CF-E-SAT 44 32008889000000089 Número sequencial do Último CF-
e-SAT Emitido 

LISTA_ INICIAL 44 32008889000000075 Número sequencial do primeiro 
CF-e-SAT armazenado na 

memória de trabalho 

LISTA_ FINAL 44 32008889000000089 Número sequencial do último CF-
e-SAT armazenado na memória 

de trabalho 

DH_CFe 14 20111021170022 Data e hora da última transmissão 
de CF-e-SAT para SEFAZ no 

formato AAAAMMDDhhmmss 

DH_ULTIMA 14 20111021170022 Última comunicação com a SEFAZ 
no formato AAAAMMDDhhmmss 

CERT_EMISSAO 08 20111020 Data de emissão do certificado 
instalado 

CERT_VENCIMENTO 08 20111020 Data de vencimento do 
certificado instalado no formato 

AAAAMMDD 

ESTADO_OPERACAO 1 “0”, ”1”, “2”, “3” ou “4” Estado de Operação do SAT  
0=DESBLOQUEADO 
1= BLOQUEIO SEFAZ 

2= BLOQUEIO CONTRIBUINTE 
3= BLOQUEIO AUTÔNOMO 

4= BLOQUEIO PARA 
DESATIVAÇÃO 
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4.4.6. ExtrairLogs 

Esta função extrai o log interno do equipamento SAT. 

Esta função não depende de conexão da internet para funcionar. 

 Pode ser chamada a qualquer momento no SAT,  

Se o SAT estiver desativado o parâmetro codigoDeAtivacao deve ser  “00000000”. 

O log do equipamento pode ter 800k em texto puro e 1.070k codificado em Base64. 

Chamada da função. 

Assinatura da função (C \ C++): 
const char* ExtrairLogs(int numeroSessao, const char* codigoDeAtivacao) 

Assinatura da função (Java): 
String ExtrairLogs(int numeroSessao, String codigoDeAtivacao) 
 

Importante. Os únicos parâmetros de entrada são os comuns usados por todas as funções (ver 

4.2). 

 

Retorno da Função: 

Estrutura de Retorno com SUCESSO (EEEEE = 15000): 

“numeroSessao|EEEEE|mensagem|cod|mensagemSEFAZ|LogSATBase64”  

 
Estrutura de Retorno com ERRO (EEEEE != “15000”):  
“numeroSessao|EEEEE|mensagem|cod|mensagemSEFAZ” 
 
Importante. Os 5 primeiros parâmetros de retornos são os comuns usados por todas as funções 

(ver 4.3). 

 

No caso de sucesso, após os 5 primeiros parâmetros começa o LogSATBase64.  esse é o log do 

equipamento codificado em base64. 

 

Tabelas de resultados (EEEEE): 

Código de 
Retorno 

Mensagem 

15000 Transferência completa 

15001 Código de ativação inválido. 

15002 Transferência em andamento 

15098 SAT em processamento. Tente novamente. 

15099 Erro desconhecido 
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4.4.7. ConsultarNumeroSessao 

Esta função verifica se o ultimo comando executado no equipamento é o referente á sessão 

solicitada, e se for retorna exatamente o retorno da sessão. 

Sua utilidade e permitir recuperar a resposta do SAT em caso de falhas de comunicação ou quedas 

de energia. 

 Esta função não depende de conexão da internet para funcionar. 

Todas as funções do SAT alteram a ultima sessão do equipamento.  

Para usar esta função é imprescindível que ela seja a única função chamada após o evento a fim da 

sessão alvo não ser sobrescrita. 

Como as únicas funções que são essenciais o uso deste mecanismo de recuperação são as fiscais, é 

recomendado que se utilize a função Consultarultimasessaofiscal sempre que disponível (Ver 4.4.8) ao 

invés da ConsultarNumeroSessao. 

É necessário passar o numero de sessão da chamada que se deseja recuperar. Caso a ultima sessão 

do equipamento seja diferente da sessão informada este comando ira retornar {  EEEEE = 11003 , 

mensagem = “Sessão não existe.” } . 

Chamada da função. 

Assinatura da função (C \ C++): 
const char* ConsultarNumeroSessao(int numeroSessao, const char* codigoDeAtivacao, const char* 

codigoDeAtivacao) 

Assinatura da função (Java): 
String ConsultarNumeroSessao(int numeroSessao, String codigoDeAtivacao, const char* codigoDeAtivacao) 

 

Descrição dos Parâmetros da Função 
 

Parâmetro  Descrição  Tipo  Limite Exemplo  

numeroSessao  Número aleatório gerado 
pelo AC para controle da 
comunicação  Vide 4.2.1 

Inteiro  Entre 0 e 999999 Ex: 1, 2101 , 123456 

codigoDeAtivacao  Senha definida pelo 
contribuinte no software de 
ativação. Vide 4.2.2 

String  Letras e números. 
Tendo entre 8 a 32 
caracteres. 

Ex: “bG9fZGaWdvX” 
Ex:“senha123456”  

 cNumeroDeSessao Numero da sessão a ser 
consultada. 

String  Entre 0 e 999999 Ex: 1, 2101 , 123456 

Retorno da Função: 

Importante. Esta função pode retornar qualquer outro retorno possível do equipamento, 

dependente apenas de qual foi a ultima função executada.  

A forma correta de se tratar esta função é usar o mesmo tratamento da função que se deseje 

recuperar, apenas tratando os casos adicionais:  

 EEEEE  “11098” : Deve repetir o comando de consultarNumeroSessao. 

 EEEEE  “11003” : A função alvo não foi executada ou foi apagada. 
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Tabelas de resultados (EEEEE): 

Código de 
Retorno 

Mensagem 

Código 
específico 

Retorno da sessão processada 

11001 código ativação inválido 

11002 SAT ainda não ativado. 

11003 Sessão não existe. 

11098 SAT em processamento. Tente novamente. 

11099 Erro desconhecido. 

 

 

  



 

Manual de instalação v.3 
SAT Sweda 

‘                                                                                                     25 
 

4.4.8. ConsultarUltimaSessaoFiscal 

Esta função verifica se o ultimo comando fiscal executado no equipamento e retorna o resultado do 

mesmo. 

Sua utilidade e permitir recuperar a resposta do SAT em caso de falhas de comunicação ou quedas 

de energia. 

 Esta função não depende de conexão da internet para funcionar. 

 Só passa a funcional após a primeira execução da função de EnviarDadosVenda ou 

CancelarUltimaVenda. 

Apenas as funções EnviarDadosVenda e CancelarUltimaVenda alteram a ultima sessão fiscal do 

aparelho. 

Diferente do ConsultarNumeroSessao, pode se utilizar as outras funções sem ser as fiscais para 

avaliar o ocorrido antes de chamar a função para recuperar a sessão perdida. 

Chamada da função. 

Assinatura da função (C \ C++): 
const char* ConsultarUltimaSessaoFiscal(int numeroSessao, const char* codigoDeAtivacao) 

Assinatura da função (Java): 
String ConsultarUltimaSessaoFiscal(int numeroSessao, String codigoDeAtivacao) 

 

Importante. Os únicos parâmetros de entrada são os comuns usados por todas as funções (ver 

4.2). 

Retorno da Função: 

Importante. Esta função pode retornar os retorno do EnviarDadosVenda ou do 

CancelarUltimaVenda,  dependente apenas de qual foi a ultima função executada.  

A forma correta de se tratar esta função e avaliando o numeroSessao retornado e avaliar se é 

igual ao numeroSessao do comando para qual esta sendo feito a consulta. 

Tabelas de resultados (EEEEE): 

Código de 
Retorno 

Mensagem 

Código 
específico 

Retorno da sessão processada 

19001 código ativação inválido 

19002 SAT ainda não ativado. 

19003 Não existe sessão fiscal. 

19098 SAT em processamento. Tente novamente. 

19099 Erro desconhecido. 
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4.4.9. ConfigurarInterfaceDeRede 

Esta função envia um arquivo XML de configuração de rede para o SAT, para que seja aplicado 

imediatamente. 

Esta função não depende de conexão da internet para funcionar. 

Chamada da função. 

Assinatura da função (C \ C++): 
const char* ConfigurarInterfaceDeRede(int numeroSessao, const char* codigoDeAtivacao, const char* 

dadosConfiguracao) 

Assinatura da função (Java): 
String ConfigurarInterfaceDeRede (int numeroSessao, String codigoDeAtivacao, String dadosConfiguracao) 

 

Descrição dos Parâmetros da Função 
 

Parâmetro  Descrição  Tipo  Exemplo  

numeroSessao  Número aleatório gerado pelo AC 
para controle da comunicação  

Inteiro  Ex: 000000, 002101  

codigoDeAtivacao  Senha definida pelo contribuinte 
no software de ativação.  

String  Ex: “1wbG9fZGaWdvX” Ex:“senha123456”  

dadosConfiguracao 
 

Arquivo de configuração no 
formato XML. Abaixo segue a as 
descrições de todos os 
parâmetros do arquivo de 
configuração. 
 

String 
 

Ex: <?xml version="1.0" 
encoding="UTF-8" ?>  
<config><tipoInter>ETHE</tipoInter> 
<tipoLan>DHCP</tipoLan> 
<proxy>0</proxy></config> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<!-- dadosConfiguracao --> 

<config> 

  <tipoInter>WIFI</tipoInter>  

<!-- TAG que define o tipo de interface. Obrigatório --> 

<!-- Aceita o valor “ETHER” ou “WIFI” --> 

 

  <SSID>Nome da Rede</SSID> 
<!-- TAG que define o nome da rede WiFi -->  

<!-- apenas se o tipoInter for igual “WIFI” --> 

 

  <seg>WPA-ENTERPRISE</seg> 
<!-- TAG que define o tipo de segurança da rede WiFi -->  

<!-- apenas  se o tipoInter for igual “WIFI” --> 

<!-- Aceita “WPA-PERSONAL”, “WPA-ENTERPRISE”, “WEB”, “NONE” --> 

 

  <codigo>senhaWifi</codigo> 
<!-- TAG que define o ip do servidor DNS que deve ser usado-->  

<!-- Obrigatório se tipoLan for igual “IPFIX”, opcional se tipoLan for “DHCP” --> 

<!-- Aceita um valor IPv4 valido --> 

 

  <tipoLan>IPFIX</tipoLan> 

<!-- TAG que define o tipo de configuração de IP. Obrigatório --> 

<!-- Aceita o valor “DHCP” ou “IPFIX” --> 

 

  <lanIP>192.168.0.10</lanIP> 

<!-- TAG que define o configuração de IP.-->  

<!-- Obrigatório se tipoLan for igual “IPFIX”, proibido se tipoLan for “DHCP” --> 

<!-- Aceita um valor IPv4 valido --> 

 

  <lanMask>255.255.255.0</lanMask> 
<!-- TAG que define a mascara da rede --> 

<!-- Obrigatório se tipoLan for igual “IPFIX”, proibido se tipoLan for “DHCP” --> 

<!-- Aceita um valor de mascara valido do IPv4 --> 
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Retorno da Função: 

Estrutura de Retorno:  
“numeroSessao|EEEEE|mensagem|cod|mensagemSEFAZ” 

 
Importante. Os parâmetros de retornos são os comuns usados por todas as funções (ver 4.3). 

 

Tabelas de resultados (EEEEE): 

Código de 
Retorno 

Mensagem 

12000 Rede Configurada com Sucesso 

12001 código ativação inválido 

12002 Dados fora do padrão a ser informado 

12098 SAT em processamento. Tente novamente. 

12099 Erro desconhecido 

 

 

 

 

  <lanGW>192.168.0.1</lanGW> 

<!-- TAG que define o ip de saída da rede para a internet.-->  

<!-- Obrigatório se tipoLan for igual “IPFIX”, opcional se tipoLan for “DHCP” --> 

<!-- Aceita um valor IPv4 valido --> 

   

  <lanDNS1>192.168.0.1</lanDNS1> 
<!-- TAG que define o ip do servidor DNS que deve ser usado-->  

<!-- Obrigatório se tipoLan for igual “IPFIX”, opcional se tipoLan for “DHCP” --> 

<!-- Aceita um valor IPv4 valido --> 

 

  <lanDNS2>8.8.8.8</lanDNS2> 
<!-- TAG que define o ip do servidor DNS secundário, Opcional -->  

<!-- Aceita um valor IPv4 valido --> 

 

  <proxy>1</proxy> 

<!-- TAG que define se a rede tem proxy, Opcional -->  

<!-- Aceita um valor „1‟ (com proxy) ou „0‟(sem proxy) --> 

 

  <proxy_ip>192.168.0.254</proxy_ip> 

<!-- TAG que define o ip do servidor proxy, Apenas se o proxy for igual “1” -->  

<!-- Aceita um valor IPv4 valido --> 

 

  <proxy_porta>3128</proxy_porta> 

<!-- TAG que define a porta do servidor proxy, Apenas se o proxy for igual “1” -->  

<!-- Qualquer porta de rede valida --> 

 

  <proxy_user>usuario</proxy_user> 

<!-- TAG que define um usuário pro proxy, Opcional e Apenas se o proxy for igual “1” -->  

 

  <proxy_senha>SenhaUsuarioProxy</proxy_senha> 

<!-- TAG que define a senha do usuário do proxy, Apenas se proxy_user for definido -->  

 

</config> 
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4.4.10. AtivarSAT 

Esta função executa o processo de ativação do SAT, recebendo as parametrizações da SEFAZ e 

comunicando a retaguarda da entrada de operação. 

Para executar esta função é necessário que o equipamento já esteja vinculado ao contribuinte na 

retaguarda da SEFAZ. 

Esta função depende de conexão da internet para funcionar. 

Esta função tem 3 comportamentos diferentes, servindo para: 

 Ativar o SAT com o Certificado  AC-SAT/SEFAZ / A CF-e-SAT 

 Ativar o SAT com o Certificado  ICP-BRASIL 

 Renovação do Certificado ICP-BRASIL 

Os certificados AC-SAT/SWEDA e o A CF-e-SAT são certificados definidos pelo projeto SAT, ao se 

escolher esta opção o equipamento executa as tratativas junto a SEFAZ para gerar este certificado 

automaticamente durante a ativação e renovação do certificado. O custo deste certificado não e 

repassado ao contribuinte. 

O certificado ICP-Brasil e um certificado padrão do mercado. Ao se escolher este tipo de certificado 

o SAT não ira executar o processo geração do certificado automaticamente na ativação e 

renovação do certificado. Será necessário que o contribuinte solicite o certificado a partir do CSR 

gerado pelo equipamento a uma emissora de certificado.  Após isso será necessário importar o 

certificado comprado para finalizar a ativação. 

Sempre de preferência pelo uso do certificado AC-SAT/SEFAZ / A CF-e-SAT, pois ele não gera custos 

adicionais ao contribuinte e a operação de ativação é muito mais simples. 

Chamada da função. 

Assinatura da função (C \ C++): 
const char* AtivarSAT(int numeroSessao, int subComando, const char* codigoDeAtivacao,  const char* CNPJ ,  

int cUF) 

Assinatura da função (Java): 
String AtivarSAT(int numeroSessao, int subComando, String codigoDeAtivacao, String CNPJ, int cUF) 

 

Descrição dos Parâmetros da Função 
 

Parâmetro  Descrição  Tipo  Limite Exemplo  

numeroSessao  Número aleatório gerado 
pelo AC para controle da 
comunicação  Vide 4.2.1 

Inteiro  Entre 0 e 999999 Ex: 1, 2101 , 123456 

subComando Do tipo de operação Inteiro 1 – Ativar com 

certificado AC-

SAT/SEFAZ / A CF-e-

SAT 

2 – Ativar com ICP-

Brasil 

Ex. 1 
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3 – Renovar 

certificado ICP-Brasil 

codigoDeAtivacao  Senha definida pelo 
contribuinte no software de 
ativação. Vide 4.2.2 

String  Letras e números. 
Tendo entre 8 a 32 
caracteres. 

Ex: “bG9fZGaWdvX” 
Ex:“senha123456”  

 CNPJ CNPJ do contribuinte. String  Somente números Ex: 
“53485215000106” 

cUF Código do Estado da 
federação, segundo tabela do 
IBGE, onde o SAT será 
ativado. 

inteiro Numero de 2 dígitos Ex: 35 

 

Retorno da Função: 

Estrutura de Retorno (subComando = 1 ou EEEEE != 04000):  
“numeroSessao|EEEEE|mensagem|cod|mensagemSEFAZ” 

Estrutura de Retorno (subComando = 2 ou 3 e EEEEE = 04000):  
 “numeroSessao|EEEEE|mensagem|cod|mensagemSEFAZ|CSR” 
 

Descrição do Retorno da Função 

Campo  Descrição  Exemplo  

numeroSessao  
Número aleatório gerado pelo AC para controle da 
comunicação  

Ex: 1, 2101 , 123456 

EEEEE 
O código EEEEE é o código de retorno e indica o 
resultado do processamento da função. 

Ex: “09000”, ”09099”  

mensagem  É a descrição textual do resultado do processamento. Ex: “Emitido com sucesso.”  

cod  Código da SEFAZ  Ex: “002”, “999”  

mensagemSEFAZ  Mensagem de texto enviada pela SEFAZ  
Ex: “Existem atualizações para o 
SAT, porém o prazo para 
instalação é menor que 30 dias”  

CSR  

CSR arquivo (codificado em base 64) 
contendo as informações para a 
solicitação do Certificado Digital. Nota: 
este campo só será retornado caso o 
parâmetro “subComando” for igual a 
“2 ou 3” 

“-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- 
MIIBnTCCAQYCAQAwXTELMAkGA1UEBhMCU0cxETAP
BgNVBAoTCE0yQ3J5cHRvMRIw 
EAYDVQQDEwlsb2NhbGhvc3QxJzAlBgkqhkiG9w0BCQ
EWGGFkbWluQHNlcnZlci5leGFtcG 
xlLmRvbTCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkC
gYEAr1nYY1Qrll1ruB/FqlCRrr5nvu 
pdIN+3wF7q915tvEQoc74bnu6b8IbbGRMhzdzmvQ4S
zFfVEAuMMuTHeybPq5th7YDrTNizK 
KxOBnqE2KYuX9X22A1Kh49soJJFg6kPb9MUgiZBiMlvt
b7K3CHfgw5WagWnLl8Lb+ccvKZZ 
l+8CAwEAAaAAMA0GCSqGSIb3DQEBBAUAA4GBAHpo
Rp5YS55CZpy+wdigQEwjL/wSluv 
o+WjtpvP0YoBMJu4VMKeZi405R7o8oEwiPdlrrliKNknF
mHKIaCKTLRcU59ScA6ADEIWUzq 
mUzP5Cs6jrSRo3NKfg1bd09D1K9rsQkRc9Urv9mRBIsr
edGnYECNeRaK5R1yzpOowninXC 
-----END CERTIFICATE REQUEST-----“ 

 

No caso de ativação  com o Certificado  AC-SAT/SEFAZ / A CF-e-SAT, o campo CSR não é retornado 

em nenhum momento. 

No caso de ativação com o Certificado ICP-Brasil. A resposta de sucesso de a função ira conter o 

CSR em base64. Este arquivo deve ser usado para solicitar o certificado do ICP-Brasil. 
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Tabelas de resultados (EEEEE): 

Código de 
Retorno 

Mensagem 

4000 Ativado corretamente 

4001 Erro na criação do certificado 

4002 SEFAZ não reconhece este SAT (CNPJ inválido) 

4003 SAT já ativado ou pendente de Vinculação do AC 

4004 SAT com uso cessado 

4005 Erro de comunicação com a SEFAZ 

4006 CSR ICP-BRASIL criado com sucesso 

4007 Erro na criação do CSR ICP-BRASIL. 

4098 SAT em processamento. Tente novamente. 

4099 Erro desconhecido na ativação. 

4129 Rejeição: Solicitações de emissão de certificados excedidas. 

4200 Rejeição: Status do Equipamento SAT difere do esperado 

4219 Rejeição: CNPJ não corresponde ao informado no processo de declaração de posse. 

4239 Rejeição: Versão do arquivo XML não suportada. 

4241 Rejeição: Diferença de transmissão e recebimento da mensagem superior a 5 minutos. 

4250 Rejeição: UF informada pelo SAT não é atendida pelo Web Service. 

4251 Rejeição: Certificado enviado não confere com o escolhido na declaração de posse. 

4255 Rejeição: CSR enviado inválido. 
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4.4.11. ComunicarCertificadoICPBRASIL 

Esta função serve apenas para SAT ativados ou que serão ativos com o certificado ICP-Brasil, ela 

envia o certificado adquirido externamente para dentro do equipamento e finaliza o processo de ativação. 

Esta função depende de conexão da internet para funcionar. 

Esta função é usada na ativação do SAT com certificado ICP-Brasil e renovação do certificado. 

Chamada da função. 

Assinatura da função (C \ C++): 
const char* ComunicarCertificadoICPBRASIL (int numeroSessao, const char* codigoDeAtivacao, const char* 

dadosConfiguracao) 

Assinatura da função (Java): 
String ComunicarCertificadoICPBRASIL (int numeroSessao, String codigoDeAtivacao, String 

dadosConfiguracao) 

 

Descrição dos Parâmetros da Função 
 

Parâmetro  Descrição  Tipo  Exemplo  

numeroSessao  Número aleatório gerado pelo AC 
para controle da comunicação  

Inteiro  Ex: 000000, 002101  

codigoDeAtivacao  Senha definida pelo contribuinte 
no software de ativação.  

String  Ex: “1wbG9fZGaWdvX” Ex:“senha123456”  

certificado 
 

Certificado Digital criado pela 
Autoridade Certificadora – 
ICPBrasil  

String 
 

-----BEGIN CERTIFICATE----- 
<Certificado gerado para o equipamento SAT-CF-e> 
-----END CERTIFICATE----- 
-----BEGIN CERTIFICATE----- 
<Certificados Intermediários. Pode ser um ou mais> 
-----END CERTIFICATE----- 
“-----BEGIN CERTIFICATE----- 
<Certificado Raiz da Autoridade Certificadora> 
-----END CERTIFICATE----- 

Retorno da Função: 

Estrutura de Retorno:  
“numeroSessao|EEEEE|mensagem|cod|mensagemSEFAZ” 

Importante. Os parâmetros de retornos são os comuns usados por todas as funções (ver 4.3). 

Tabelas de resultados (EEEEE): 

Código de 
Retorno 

Mensagem 

5000 Certificado transmitido com Sucesso 

5001 Código de ativação inválido. 

5002 Erro de comunicação com a SEFAZ. 

5003 Certificado Inválido 

5098 SAT em processamento. Tente 
novamente. 

5099 Erro desconhecido 
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4.4.12. AssociarAssinatura 

Esta função executa o processo de cadastrar a assinatura da Software House no SAT, vinculando o 

uso do equipamento ao AC.  

Esta função deve ser chamada após ativar o SAT e caso seja alterado a Software House do AC. 

Uma vez associado a assinatura a mesma não tem prazo de validade, não é necessário trocar a 

assinatura já instalada caso o certificado da Software House seja trocado. 

Esta função depende de conexão da internet para funcionar. 

Esta função Executa a atualização do Software Base do SAT. 

Esta função pode ter um tempo de execução longo (até 30 minutos). Ela envia todos os cupons e 

espera o resultado do processamento fazendo que o SAT fique inoperante até o fim da função. 

Não se recomenda executar esta função de forma automática fora do contexto de ativação inicial 

do SAT. Por conta do tempo de execução da mesma e do fato que executa uma atualização no 

equipamento, a chamada da mesma pode provocar a parada momentânea da operação do PDV. 

Em caso renovação do certificado digital da Software house, não é necessário ou recomendado 

trocar a assinatura dos SATs já em operação, se for executar este processo não aplique em todos os SAT ao 

mesmo tempo a fim de evitar parada da loja inteira durante o processo. 

Chamada da função. 

Assinatura da função (C \ C++): 
const char* AssociarAssinatura(int numeroSessao, const char* codigoDeAtivacao, const char* CNPJvalue, 

const char* assinaturaCNPJs) 

Assinatura da função (Java): 
String AssociarAssinatura(int numeroSessao, String codigoDeAtivacao, String CNPJvalue, const char* 

assinaturaCNPJs) 

 

Descrição dos Parâmetros da Função 
 

Parâmetro  Descrição  Tipo  Exemplo  

numeroSessao  Número aleatório gerado pelo AC 
para controle da comunicação  

Inteiro  Ex: 000000, 002101  

codigoDeAtivacao  Senha definida pelo contribuinte 
no software de ativação.  

String  Ex: “1wbG9fZGaWdvX” Ex:“senha123456”  

CNPJvalue  CNPJ da empresa desenvolvedora 
do Aplicativo Comercial + CNPJ do 
Emitente 

String 
 

Ex:“9999999999999900000000000000” 

assinaturaCNPJs Assinatura digital conjunto “CNPJ 
Software House” + “CNPJ do 
estabelecimento comercial”. 

String RVlHYkYzcytsZFdiekM4SExmNFVLaXlaZFJWbEhZa1l6Y3
l0c1pGZGlla000U0V4bU5GVkxhWGxhWkFSVmxIWWtZ
emN5dHNaRmRpZWtNNFNFeG1ORlZMYVhsYVpGSldiR
WhaYTFsNlkzbDBjMXBHWkdsbGEwMDBVMFY0YlU1R1
ZreGhXR3hoV2tFOVBRRVlHYkYzcytsZFdiekM4SExmNF
VLaXlaZFJWbEhZa1l6Y3l0c1pGZGlla000U0V4bU5GVkx
hWGxhWkFSVmxIWWtZemN5dHNaRmRpZWtNNFNFe
G1ORlZMYVhsYVpGSldiRWhaYTFsNlkzbDBjMXBHWWk
dsa== 
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Retorno da Função: 

Importante. Esta função teve o numero de retornos alterados em 2019, todas as versões do SAT 

homologadas a partir de janeiro de 2019 irão seguir o novo padrão. 

Até que todos os SATs estejam atualizados para seguir este novo padrão, a recomendação é 

tratar tanto o padrão antigo quanto o novo, para isso basta avaliar o numero de parâmetros 

retornados, se for 5 parâmetros e o padrão antigo, se for 6 parâmetros é o padrão novo. 

Estrutura de Retorno (padrão antigo com 5 parametros):  
“numeroSessao|EEEEE|mensagem|cod|mensagemSEFAZ” 
 
Estrutura de Retorno (padrão novo com 6 parametros):  
“numeroSessao|EEEEE|CCCC|mensagem|cod|mensagemSEFAZ” 
 
Importante. Os parâmetros de retornos são os comuns usados por todas as funções (ver 4.3). 

Tabelas de resultados (EEEEE): 

Código de 
Retorno 

Mensagem 

13000 Assinatura do AC Registrada 

13001 código ativação inválido 

13002 Erro de comunicação com a SEFAZ 

13003 Assinatura fora do padrão especificado 

13004 Erro de validação do conteúdo 

13005 Assinatura não reconhecida pela SEFAZ 

13007 CNPJ do contribuinte difere daquele constante da parametrização de uso. 

13098 SAT em processamento. Tente novamente. 

13099 Erro desconhecido 
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4.4.13. BloquearSAT 

Esta função avalia se existe uma permissão de bloqueio para o equipamento na retaguarda da 

SEFAZ e, caso possua, executa o bloqueio. Faz parte do procedimento de desativação do SAT, servindo para 

entrar no estado de bloqueado para desativação após ter comandado a desativação na retaguarda.  

O aparelho SAT não bloqueará por conta desta função sem que isso tenha sido comandado pela 

retaguarda. 

Esta função depende de conexão da internet para funcionar. 

Para que esta função funcione o SAT deve estar ativado e associado, alem de se cadastrar os 

comandos na retaguarda da SEFAZ. 

Esta função pode ter um tempo de execução longo (até 30 minutos).  

Esta função envia todos os cupons fazendo que o SAT fique inoperante até o fim da execução, mas 

diferente da AssociarAssinatura e atualização, esta função não espera o resultado do processamento dos 

cupons. 

Chamada da função. 

Assinatura da função (C \ C++): 
const char* BloquearSAT(int numeroSessao, const char* codigoDeAtivacao) 

Assinatura da função (Java): 
String BloquearSAT(int numeroSessao, String codigoDeAtivacao) 

 

Importante. Os únicos parâmetros de entrada são os comuns usados por todas as funções (ver 

4.2). 

Retorno da Função: 

Estrutura de Retorno:  
“numeroSessao|EEEEE|mensagem|cod|mensagemSEFAZ” 

 
Importante. Os parâmetros de retornos são os comuns usados por todas as funções (ver 4.3). 

 

Tabelas de resultados (EEEEE): 

Código de 
Retorno 

Mensagem 

16000 Equipamento SAT bloqueado com sucesso. 

16001 Código de ativação inválido. 

16002 Equipamento SAT já está bloqueado. 

16003 Erro de comunicação com a SEFAZ 

16004 Não existe parametrização de bloqueio disponível. Verifique configurações na SEFAZ 

16098 SAT em processamento. Tente novamente. 

16099 Erro desconhecido 
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4.4.14. DesBloquearSAT 

Esta função avalia se existe uma permissão de desbloqueio para o equipamento na retaguarda da 

SEFAZ e, caso possua, executa o desbloqueio.  

O aparelho SAT não desbloqueará por conta desta função sem que isso tenha sido comandado 

pela retaguarda. 

Esta função depende de conexão da internet para funcionar. 

Esta função não afeta os bloqueios autônomos. 

Para que esta função funcione o SAT deve estar ativado e associado e bloqueado pelo contribuinte, 

alem de se cadastrar os comandos na retaguarda da SEFAZ. 

Chamada da função. 

Assinatura da função (C \ C++): 
const char* DesBloquearSAT(int numeroSessao, const char* codigoDeAtivacao) 

Assinatura da função (Java): 
String DesBloquearSAT(int numeroSessao, String codigoDeAtivacao) 

 

Importante. Os únicos parâmetros de entrada são os comuns usados por todas as funções (ver 

4.2). 

Retorno da Função: 

Estrutura de Retorno:  
“numeroSessao|EEEEE|mensagem|cod|mensagemSEFAZ” 

 
Importante. Os parâmetros de retornos são os comuns usados por todas as funções (ver 4.3). 

 

Tabelas de resultados (EEEEE): 

Código de 
Retorno 

Mensagem 

17000 Equipamento SAT desbloqueado com sucesso. 

17001 Código de ativação inválido. 

17002 SAT bloqueado pelo contribuinte. Verifique configurações na SEFAZ 

17003 SAT bloqueado pela SEFAZ 

17004 Erro de comunicação com a SEFAZ 

17005 SAT já desbloqueado. 

17006 SAT com bloqueio autônomo. 

17007 SAT bloqueado para desativação. 

17098 SAT em processamento. Tente novamente. 

17099 Erro desconhecido 
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4.4.15. AtualizarSoftwareSAT 

Esta função inicia o processo de atualização do SAT, consiste na verificação na SEFAZ se existe um 

pacote de atualização disponível, a execução do download do pacote, e aplicação do mesmo.  

O aparelho SAT não desbloqueará por conta desta função sem que isso tenha sido comandado pela 

retaguarda. 

Esta função depende de conexão da internet para funcionar. 

Para que esta função funcione o SAT deve estar ativado. 

Esta função pode ter um tempo de execução longo (até 30 minutos). Ela envia todos os cupons e 

espera o resultado do processamento fazendo que o SAT fique inoperante até o fim da função. 

Não é recomendado que o AC execute esta função automaticamente, pois pode gerar uma situação 

onde todos os SATs da loja atualizem ao mesmo tempo, gerando uma parada momentânea da loja até a 

finalização do processo. Se for necessário executar de forma automática e não supervisionada, o ideal e 

que se execute em sistema de rodízio, onde apenas uma parte dos equipamentos são atualizados por vez. 

Chamada da função. 

Assinatura da função (C \ C++): 
const char* AtualizarSoftwareSAT(int numeroSessao, const char* codigoDeAtivacao) 

Assinatura da função (Java): 
String AtualizarSoftwareSAT (int numeroSessao, String codigoDeAtivacao) 

 

Importante. Os únicos parâmetros de entrada são os comuns usados por todas as funções (ver 

4.2). 

Retorno da Função: 

Estrutura de Retorno:  
“numeroSessao|EEEEE|mensagem|cod|mensagemSEFAZ” 

 
Importante. Os parâmetros de retornos são os comuns usados por todas as funções (ver 4.3). 

Tabelas de resultados (EEEEE): 

Código de 
Retorno 

Mensagem 

14000 Software Atualizado com Sucesso 

14001 Código de ativação inválido. 

14002 Atualização em Andamento 

14003 Erro na atualização 

14004 Arquivo de atualização inválido 

14098 SAT em processamento. Tente 
novamente. 

14099 Erro desconhecido 
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4.4.16. TrocarCodigoDeAtivação 

Esta função permite alterar o código de ativação do equipamento SAT cadastrado durante a 

ativação. 

Existem 2 tipos de processo de troca do código que se diferenciam pelo tipo de código usado para 

autorizar a ação. Um deles utiliza o código de ativação atualmente cadastrado e outro utiliza um código de 

emergência (presente no guia rápido que acompanha o SAT). Para se  

Esta função exige que o novo código de ativação seja pré-enchido 2 vezes, uma no novoCodigo e 

outra no confNovoCodigo.  

Quando este código é solicitado diretamente do usuário, o recomendável é solicitar que o mesmo 

digite o código e o confirme.  

O aparelho SAT não desbloqueará por conta desta função sem que isso tenha sido comandado pela 

retaguarda. 

Esta função não depende de conexão da internet para funcionar. 

Para que esta função funcione o SAT deve estar ativado. 

Chamada da função. 

Assinatura da função (C \ C++): 
const char* TrocarCodigoDeAtivacao(int numeroSessao, const char* codigoDeAtivacao, int opcao, const 

char* novoCodigo, const char* confNovoCodigo) 

Assinatura da função (Java): 
String TrocarCodigoDeAtivacao(int numeroSessao, String codigoDeAtivacao, int opcao, String novoCodigo, 

String confNovoCodigo) 

 

Descrição dos Parâmetros da Função 
 

Parâmetro  Descrição  Tipo  Exemplo  

numeroSessao  Número aleatório gerado pelo AC para 
controle da comunicação  

Inteiro Ex: 000000, 002101  

codigoDeAtivacao  Senha definida pelo contribuinte no 
software de ativação.  

String  Ex: “1wbG9fZGaWdvX” 
Ex:“senha123456”  

opcao Refere-se a opção do conteúdo do 
parâmetro “codigoDeAtivacao”, sendo: 1 – 
Código de Ativação 2 – Código de Ativação 
de Emergência 

Inteiro Ex: “1” Ex: “2” 

novoCodigo Novo código de ativação escolhido pelo 
contribuinte 

String Ex: “1wbG9fZGaWdvX” 
Ex:“senha123456” 

confNovoCodigo Confirmação do novo código de ativação. String Ex: “1wbG9fZGaWdvX” 
Ex:“senha123456” 

Retorno da Função: 

Estrutura de Retorno:  
“numeroSessao|EEEEE|mensagem|cod|mensagemSEFAZ” 

 
Importante. Os parâmetros de retornos são os comuns usados por todas as funções (ver 4.3). 
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Tabelas de resultados (EEEEE): 

Código de 
Retorno 

Mensagem 

18000 Código de ativação alterado com sucesso. 

18001 Código de ativação inválido. 

18002 Código de ativação de emergência Incorreto. 

18098 SAT em processamento. Tente novamente. 

18099 Erro desconhecido 
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5. Regras Gerais de Preenchimento  
 

Esta seção apresenta as regras que deverão ser respeitadas em todos os registros gerados, quando 
não excepcionadas por regra específica referente a um dado registro. O documento “Cupom Fiscal 
Eletrônico - SAT (CF-e-SAT)” é um único arquivo de dados construído pelo SAT no padrão XML adicionado 
de sua respectiva assinatura digital.  

 
 
 
 

5.1. Formato dos campos  
 
a) ALFANUMÉRICO: representados por "C" - todos os caracteres das posições da Tabela ASCII, excetuados 
os caracteres "I" (Pipe ou Barra Vertical: caractere 124 da Tabela ASCII), os não-imprimíveis (caracteres 00 a 
31 da Tabela ASCII). 
 
b) NUMÉRICO: representados por "N" - algarismos das posições de 48 a 57 da Tabela ASCII.  
 
c) DATA: representados por "D" - algarismos das posições de 48 a 57 da Tabela ASCII.  
 
d) HORA: representados por "H" - algarismos das posições de 48 a 57 da Tabela ASCII.  

 

5.1.1. Conteúdo alfanumérico (C)  

Quando não definido nas tabelas, os campos alfanuméricos terão tamanho máximo de 60 posições. 
 

5.1.2. Conteúdo numérico (N)  

 
a) Deverá ser observada a quantidade máxima de dígitos que constar no respectivo campo;  
 
b) Devem ser preenchidos os valores percentuais desprezando-se o símbolo (%), sem nenhuma convenção 
matemática.  
 
Seguem exemplos de valores monetários, quantidades, percentuais etc:  
 
$ 1.129.998,99 -> 1129998.99  
1.255,42 -> 1255.42 
234,567 -> 234.567 
10.000 -> 10.000 
10.000,00 -> 10000.00 
17,00 % -> 17.00 
18,50 % -> 18.50 
30 -> 30 
1.123,456 Kg -> 1123.456 
0,010 litros -> 0.010 
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0,00 -> 0.00  
0 -> 0  
CNPJ: 123.456.789/0001-10 -> 1234567890001

10 
CNPJ: 000.456.789/0001-10 -> 0004567890001

10 
CPF: 882.440.449-40 -> 88244044940  
CPF: 002.333.449-40 -> 00233344940 
Campo vazio -> “” (sem espaço) 
 

5.1.3. Conteúdo de data (D) 

 
Deverão ser informados conforme o padrão "anomesdia" (aaaammdd), excluindo-se quaisquer 

caracteres de separação (tais como: ".", "/", "-" etc).  
 
Seguem exemplos (datas):  
 
01 de Janeiro de 2005 -> 20050101  
11.11.1911 -> 19111111 
21-03-1999 -> 19990321 
09/08/04 -> 20040809 
Campo vazio -> “” (sem espaço) 
 

5.1.4. Campos de hora (H)  

 
Deverão ser informados conforme o padrão "horaminutosegundo" (hhmmss), no formato 24 horas, 

excluindo-se quaisquer caracteres de separação (tais como: ".", ":", "-"" " etc).  
 
Seguem exemplos (horas):  
09:13:17 -> 091317  
21:13:17 -> 211317 
00:00:00 -> 000000 
00:00:01 -> 000001 
Campo vazio -> “” (sem espaço) 
 

  



 

Manual de instalação v.3 
SAT Sweda 

‘                                                                                                     41 
 

5.2. Regras de arredondamento nos cálculos  
 
Os campos calculados pelo SAT seguem as Regras de arredondamento na numeração decimal 

seguindo a norma: ABNT NBR 5891:1977, salvo quando houver definição explicita no layout do CF-e-SAT. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Norma NBR 5891/77 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, de dezembro de 1977. 
 

Regras de Arredondamento na Numeração Decimal 
 

1. Objetivo 
Esta norma tem por fim estabelecer as regras de arredondamento na Numeração Decimal. 
 
2. Regras de Arredondamento 
2.1 Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado for 

inferior a 5, o último permanecerá sem modificação 
 
Exemplo: 1,333 3 arredondado à primeira decimal tornar-se-á:1,3 
 

2.2 Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado for 
superior a 5, ou sendo 5, seguido de no mínimo um algarismo diferente de zero, o último 
algarismo a ser conservado deverá ser aumentado de uma unidade. 

 
Exemplo: 1,666 6 arredondado à primeira decimal tornar-se-á:1,7 
         4,851 5 arredondado à primeira decimal torna-se-ão:4,9  

 
2.3 Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado for 5 

seguido de zeros, dever-se-á arredondar o algarismo a ser conservado para o algarismo par 
mais próximo. Conseqüentemente, o último algarismo a ser retido, se for ímpar, aumentará 
uma unidade. 

 
Exemplo: 4,550 0 arredondado à primeira decimal tornar-se-á:4,6 
 

2.4 Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último a ser conservado for 5 seguido de 
zeros, se for par o algarismo a ser conservado ele permanecerá sem modificação. 

 
Exemplo: 4,850 0 arredondado à primeira decimal tornar-se-á:4,8 
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6. Chave de Acesso do CF-e-SAT  
 

A chave de acesso do CF-e-SAT será representada por 44 caracteres numéricos, sendo composta pelos 

seguintes campos que se encontram no CF-e-SAT:  

 

 cUF - Código da UF do emitente do Cupom Fiscal;  
 

 AAMM – Ano e Mês de emissão do CF-e-SAT;  
 

 CNPJ – CNPJ do emitente;  
 

 mod – Modelo do Documento Fiscal;  
 

 nserieSAT – Número de série do Equipamento SAT;  
 

 nCF – Número do Cupom Fiscal;  
 

 cNF – Código Numérico Aleatório;  
 

 cDV – Dígito Verificador da Chave de Acesso.  
 

Os campos estão dispostos da seguinte forma: 

 
Código da 

UF 
AAMM 

da emissão 
CNPJ do 
emitente 

Mod 
No. de 

série do 
SAT 

Número do 
CF-e SAT 

Código 
Numérico 
Aleatório 

Dígito 
Verificador 

Qtde de 
Caracteres 

02 04 14 02 09 06 06 01 

 

O Dígito Verificador (DV) irá garantir a integridade da chave de acesso, protegendo principalmente 

contra digitações erradas. 

 
 
  



 

Manual de instalação v.3 
SAT Sweda 

‘                                                                                                     43 
 

7. Leiautes dos arquivos XML 

 

7.1. Leiaute dos Arquivos de Venda (CF-e-SAT) e Cancelamento  
 

As abreviações utilizadas no cabeçalho das colunas das Tabelas 7 e 8 significam: 

 

ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência Tamanho Dec Observação 

B05 NserieSAT 
Número de série 
do equipamento 

SAT 
E B01 N 1-1 9 2  

 
 
coluna ID: identificação do campo, alguns campos relacionados com tributos podem aparecer mais de uma 
vez no leiaute em função da estrutura de grupos de choice baseados no CST – Código de Tributação do 
ICMS;  
 
coluna campo: identificador do nome do campo, como a nomenclatura dos nomes dos campos foi 
padronizada, um nome de campo é utilizado para identificar campos diferentes, como por exemplo, a IE, 
que pode ser do emitente ou do destinatário. A diferenciação dos campos é realizada considerando as tags 
de grupo;  
 
coluna Ele:  

 A - indica que o campo é um atributo do Elemento anterior;  

 E - indica que o campo é um Elemento;  

 CE – indica que o campo é um Elemento que deriva de uma Escolha (Choice);  

 G – indica que o campo é um Elemento de Grupo;  

 CG - indica que o campo é um Elemento de Grupo que deriva de uma Escolha (Choice);  

 ID – indica que o campo é um ID da XML 1.0;  

 RC – indica que o campo é uma key constraint (Restrição de Chave) para garantir a unicidade e 
presença do valor.  

 
coluna Pai: indica qual é o elemento pai;  
 
coluna Tipo:  

 N – campo numérico;  

 C – campo alfanumérico;  

 D – campo data.  
 

Coluna Ocorrência: x-y, onde ‘x’ indica a ocorrência mínima e ‘y’ indica a ocorrência máxima;  
 

Coluna tamanho: x-y, onde x indica o tamanho mínimo e y o tamanho máximo; a existência de um único 
valor indica que o campo tem tamanho fixo, devendo-se informar a quantidade de caracteres exigidos, 
preenchendo-se os zeros não significativos; tamanhos separados por vírgula indicam que o campo deve ter 
um dos tamanhos fixos da lista;  

 
coluna dec: indica a quantidade de casas decimais do campo  
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7.2. Leiaute do arquivo de Venda (CF-e-SAT)  
O leiaute do arquivo de venda (arquivo CF-e-SAT) que será gerado pelo SAT deve seguir os campos da 
tabela abaixo: 
 

ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorr Tam Dec Conteúdo 

- CFe TAG raiz do CF-e G -   1 - 1     TAG raiz do CF-e 

A – DADOS DO CUPOM FISCAL ELETRÔNICO 

ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorr Tam Dec Conteúdo 

A01 infCFe 
Grupo das informações 

do CF-e G Raiz - 1 - 1 -   Grupo que contém as informações do CF-e 

A03 versaoDadosEnt 

Versão do leiaute do 
arquivo de dados do 

AC A A01 N 1 - 1 1-4 2 
Versão do leiaute do arquivo de dados enviado pelo 

Aplicativo Comercial 

B-IDENTIFICAÇ]AO DO CUPOM FISCAL ELETRÔNICO 

ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorr Tam Dec Conteúdo 

B01 Ide 

Grupo de informações 
de identificação do  

CF-e G A01   1-1       

B11 CNPJ CNPJ Software House E B01 N 1-1 14   
Informar o CNPJ da empresa desenvolvedora do 
Aplicativo Comercial com zeros não significativos. 

B12 signAC 
Assinatura do 

Aplicativo Comercial E B01 C 1-1 1-344   
Assinatura de (CNPJ Software House + CNPJ Emitente) 
que gerou o CF-e. 

B14  numeroCaixa 

Numero do Caixa ao 
qual o SAT está 
conectado E B01 N 1-1 3   

Número de 0 a 999 referente ao caixa em que o SAT 
está conectado 

C-IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DO CUPOM FISCAL ELETRÔNICO 

ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorr Tam Dec Conteúdo 

C01 emit 
Grupo de identificação 

do emitente do CF-e G A01   1-1       

C02 CNPJ CNPJ do emitente  E C01 N 1-1 14   
Informar o CNPJ do emitente, com os zeros não 

significativos 

C12 IE Inscrição Estadual E C01 C 1-1 2-14   
A IE deve ser informada apenas com algarismos, sem 

caracteres de formatação (ponto, barra, hífen etc) 

C13 IM Inscrição Municipal E C01 C 0-1 1-15   

Este campo deve ser informado, quando ocorrer 
emissão de CF-e conjugada com prestação de serviços 
ao ISSQN e fornecimento de peças sujeitos ao ICMS. 

C15 cRegTribISSQN 
Regime Especial de 

Tributação do ISSQN E C01 N 0-1 1   

1-Microempresa Municipal; 
 2-Estimativa; 
 3-Sociedade de Profissionais; 
 4-Cooperativa; 
 5-Microempresário Individual (MEI) 
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C16 indRatISSQN 

Indicador de rateio do 
Desconto sobre 

subtotal entre itens 
sujeitos a tributação 

pelo ISSQN E C01 C 1-1 1   

Informar se o Desconto sobre o subtotal deve ser 
rateado entre os itens sujeitos a tributação pelo 
ISSQN. 
“S”- Desconto sobre subtotal será rateado entre os 
itens sujeitos ao ISSQN 
“N”-Desconto sobre subtotal não será rateado entre 
os itens sujeitos ao ISSQN. 
 
Os itens sujeitos á tributação pelo ICMS sempre 
participarão do rateio, independentemente da 
participação dos itens sujeitos ao ISSQN. 

E-IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO DO CUPOM FISCAL ELETRÔNICO 

ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorr Tam Dec Conteúdo 

E01 dest 
Grupo de identificação 
do destinatário do CF-e G A01   1-1       

E02 CNPJ CNPJ do destinatário CE E01 N 0-1 14   
Informar o CNPJ do destinatário, preenchendo com os 

zeros não significativos. 

E03 CPF CPF do destinatário CE E01 N 0-1 11   
Informar o CPF do destinatário, preenchendo os zeros 

não significativos. 

E04 xNome 
Razão Social ou Nome 

do destinatário E E01 C 0-1 2-60   
Informar no caso de entrega da mercadoria em 

domicílio. 

G-IDENTIFICAÇÃO DOLOCAL DE ENTREGA 

ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorr Tam Dec Conteúdo 

E01 entrega 
Grupo de identificação 

do local de entrega G A01   0-1     
Informar apenas no caso de entrega da mercadoria em 

domicílio. 

G02 xLgr Logradouro E G01 C 1-1 2-60     

G03 nro Número E G01 C 1-1 1-60     

G04 xCpl Complemento E G01 C 0-1 1-60     

G05 xBairro Bairro E G01 C 1-1 1-60     

G06 xMun Nome do Município E G01 C 1-1 2-60     

G07 UF Sigla da UF E G01 C 1-1 2     

H-DETALHAMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DO CF-e 

ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorr Tam Dec Conteúdo 

H01 det 

Grupo do 
detalhamento de 

Produtos e Serviços do 
CF-e G A01   1-500     Múltiplas ocorrências (Máximo=500) 

H02 nItem Número do item A H01 N 1-1 1-3   Número do Item (1-500) 

I-PRODUTOS E SERVIÇOS DO CF-e 

ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorr Tam Dec Conteúdo 

I01 prod 

TAG de grupo do 
detalhamento de 

Produtos e Serviços do 
CF-e G H01   1-1       

I02 cProd 
Código do produto ou 

serviço E I01 C 1-1 1-60   Código do produto ou serviço, interno do contribuinte 

I03 cEAN 

GTIN (Global Trade 
Item Number) do 

produto, Antigo código 
EAN ou código de 

barras E I01 C 0-1 
8-12-
13-14   

Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou 
GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14), não 
informar o conteúdo da TAG em caso de o produto 

não possuir este código. 
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I04 xProd Descrição do produto E I01 C 1-1 1-120     

I05 NCM 

Código NCM com 8 
dígitos ou 2 dígitos 

(gênero) E I01 C 0-1 2,8   

Código NCM (8 posições), informar o gênero (posição 
do capítulo NCM) quando a operação não for de 
comércio exterior (importação/exportação) ou o 
produto não seja tributado pelo IPI. Em caso de 

serviço, informar o código 99. 

I05W CEST 

Código Especificador 
da Substituição 

Tributária E I01 N 0-1 7 
 

Código CEST que identifica a mercadoria sujeita aos 
regimes de substituição tributária e de antecipação do 

recolhimento do imposto. 

I06 CFOP 

Código Fiscal de 
Operações e 
Prestações E I01 N 1-1 4   CFOPs válidos para operações cobertas pelo CF-e 

I07 uCom Unidade Comercial E I01 C 1-1 1-6   Informar a unidade de comercialização do produto. 

I08 qCom Quantidade Comercial E I01 N 1-1 5-15 4 Informar a quantidade de comercialização do produto. 

I09 uUnCom 
Valor Unitário de 
comercialização E I01 N 1-1 3-15 3 

Informar o valor unitário de comercialização do 
produto. 

 
Deve ser informado com 3 decimais no caso de 

combustíveis (Portaria DNC 30/94), para os demais 
com 2 decimais. 

I11 indRegra Regra de Cálculo E I01 C 1-1 1   

Indicador da regra para cálculo utilizada para Valor 
Bruto dos produtos e serviços: 

A – Arredondamento 
T - Truncamento 

 
Valor deve ser arredondado com exceção de operação 
com combustíveis quando deve ser truncado (Portaria 

30/94 do DNC) 

I12 vDesc 
Valor do desconto 

sobre o item E I01 N 0-1 3-15 2 
Valor do desconto incidente sobre o valor do item com 

duas casas decimais. 

I13 vOutro 
Outras despesas 

acessórias sobre item E I01 N 0-1 3-15 2 Valor de acréscimo sobre o valor do item. 

I17 obsFiscoDet 
Grupo do campo de 

uso livre do Fisco G I01   0-10     

Campo de uso livre do Fisco.  
Informar o nome do campo no atributo xCampo e o 

conteúdo do campo no xTexto 

I18 xCampoDet Identificação do campo A I17 C 1-1 1-20   

Identificação do campo 
 

No caso de combustíveis, preencher com “Cod. 
Produto ANP” 

I19 xTextoDet Conteúdo do campo E I17 C 1-1 1-60   

Conteúdo do campo 
 

No caso de combustíveis e/ou lubrificantes, utilizar a 
codificação de produtos do Sistema de Informações de 

Movimentação de produtos – SIMP 
 

Informar 999999999 se o produto não possuir código 
de produto ANP. 

M - TRIBUTOS INCIDENTES NOS PRODUTOS OU SERVIÇOS 

ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorr Tam Dec Conteúdo 

M01 imposto 

Grupo de Tributos 
incidentes no produto 

ou serviço  G H01   1-1     

O grupo ISSQN é mutuamente exclusivo com o grupo 
ICMS, isto é se ISSQN for informado o grupo ICMS não 

será informado e vice-versa. 
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M02 vItem12741 Valor aproximado dos 
tributos do Produto ou 
Serviço – Lei 12741/12 

E M01 N 0-1 3-15 2 Valor aproximado dos tributos do produto ou serviço, 
declarado pelo emitente, conforme Lei 12741/2012. 
Valor deve ser maior ou igual a zero.  
 
Campo de preenchimento: 
-opcional, caso o contribuinte opte por informar o 
valor em painel afixado no estabelecimento, conforme 
artigo 2º, § 2º da referida lei. 
-obrigatório, caso o contribuinte não opte por 
informar o valor em painel afixado no 
estabelecimento, conforme artigo 2º, § 2º da referida 
lei. 

N – ICMS NORMAL E ST 

ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorr Tam Dec Conteúdo 

N01 ICMS 
Grupo do ICMS da 

operação própria e ST CG M01   0-1     

Informar apenas um dos grupos N02, N03, N04, N05 
com base no conteúdo informado na TAG Tributação 

do ICMS. 

N02 ICMS00 
Grupo de tributação do 

ICMS=00,20,90 CG N01   0-1     
Tributação do ICMS: 00 – Tributada integralmente; 20 

– Com redução de base de cálculo; 90 – Outros 

N06 Orig Origem da Mercadoria E N02 N 1-1 1   

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 
8;  
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada 
no código 6;  
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto 
a indicada no código 7;  
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de 
Importação superior a 40% (quarenta por cento) e 
inferior ou igual a 70% (setenta por cento);  
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em 
conformidade com os processos produtivos básicos de 
que tratam as legislações citadas nos Ajustes;  
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de 
Importação inferior ou igual a 40%;  
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar 
nacional, constante em lista da CAMEX;  
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem 
similar nacional, constante em lista da CAMEX;  
8 – Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de 
Importação superior a 70% (setenta por cento).  

N07 CST 
Tributação do ICMS = 

00, 20, 90 E N02 N 1-1 2   

Tributação do ICMS: 
00 – Tributada integralmente;  

20 – com redução de base de cálculo 
90 – Outros 

N08 pICMS 
Alíquota efetiva do 

imposto E N02 N 1-1 3-5 2 Alíquota efetiva 

N03 ICMS40 
Grupo de tributação do 

ICMS=40,51,50,60 CG N01   0-1     

Tributação do ICMS: 40 – Isenta 
41 – não tributada 

50 – Suspensão 
60- ICMS cobrado anteriormente por substituição 

tributária 
Não informar o campo pICMS dentro deste grupo. 
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N06 Orig Origem da Mercadoria E N03 N 1-1 1   

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 
8;  
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada 
no código 6;  
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto 
a indicada no código 7; 
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de 
Importação superior a 40% (quarenta por cento) e 
inferior ou igual a 70% (setenta por cento);  
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em 
conformidade com os processos produtivos básicos de 
que tratam as legislações citadas nos Ajustes;  
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de 
Importação inferior ou igual a 40%;  
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar 
nacional, constante em lista da CAMEX;  
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem 
similar nacional, constante em lista da CAMEX;  
8 – Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de 
Importação superior a 70% (setenta por cento).  

N07 CST 
Tributação do ICMS = 

40,41,50,60 E N03 N 1-1 2   

Tributação do ICMS: 
40 – Isenta 

41 – não tributada 
50 – Suspensão 

60- ICMS cobrado anteriormente por substituição 
tributária 

N04 ICMSSN102 

Grupo cRegTrib=1-
Simples Nacional e 

CSOSN=102, 300, 500 CG N01   0-1     

Tributação do ICMS pelo Simples Nacional e 
CSOSN=102, 300, 500 

Não informar o campo pICMS dentro deste grupo. 

N06 Orig Origem da Mercadoria E N03 N 1-1 1   

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 
8;  

1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada 
no código 6; 

2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto 
a indicada no código 7; 

3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de 
Importação superior a 40% (quarenta por cento) e 

inferior ou igual a 70% (setenta por cento);  
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em 

conformidade com os processos produtivos básicos de 
que tratam as legislações citadas nos Ajustes;  

5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de 
Importação inferior ou igual a 40%;  

6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar 
nacional, constante em lista da CAMEX;  

7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem 
similar nacional, constante em lista da CAMEX;  

8 – Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de 
Importação superior a 70% (setenta por cento).  

N10 CSOSN 

Código da Situação da 
Operação – Simples 

Nacional E N04 N 1-1 3   

102- Tributada pelo Simples Nacional sem permissão 
de crédito. 
300-Imune 

500-ICMS cobrado anteriormente por substituição 
tributária (substituído) ou por antecipação. 

N05 ICMSSN900 

Grupo cRegTrib=1-
Simples Nacional e 

CSOSN=900 CG N01   0-1     
Tributação do ICMS pelo Simples Nacional e 

CSOSN=900 
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N06 Orig Origem da Mercadoria E N03 N 1-1 1   

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 
8;  

1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada 
no código 6;  

2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto 
a indicada no código 7; 

3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de 
Importação superior a 40% (quarenta por cento) e 

inferior ou igual a 70% (setenta por cento);  
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em 

conformidade com os processos produtivos básicos de 
que tratam as legislações citadas nos Ajustes;  

5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de 
Importação inferior ou igual a 40%;  

6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar 
nacional, constante em lista da CAMEX;  

7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem 
similar nacional, constante em lista da CAMEX;  

8 – Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de 
Importação superior a 70% (setenta por cento).  

N10 CSOSN 

Código da Situação da 
Operação – Simples 

Nacional E N05 N 1-1 3   
Tributação pelo ICMS:  

900-Outros 

N08 pICMS 
Alíquota efetiva do 

imposto E N02 N 1-1 5 2 Alíquota efetiva 

Q –PIS 

ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorr Tam Dec Conteúdo 

Q01 PIS Grupo PIS G M01   1-1     

Informar apenas um dos grupos Q02, Q03, Q04, Q05 
ou Q06 com base valor atribuído ao campo Q07 – CST 

do PIS 

Q02 PISAliq 
Grupo de PIS tributado 

pela alíquota CG Q01   0-1     CST=01 e 02 

Q07 CST 
Código de Situação 

Tributária do PIS E Q02 N 1-1 2   

01 – Operação Tributável (base de cálculo = valor da 
operação alíquota normal (cumulativo/não 

cumulativo));  
02 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da 

operação (alíquota diferenciada)); 

Q08 vBC 
Valor da Base de 

Cálculo do PIE E Q02 N 1-1 3-15 2   

Q09 pPIS 
Alíquota do PIS (em 

percentual) E Q02 N 1-1 5 4   

Q03 PISQTDE 
Grupo de PIS tributado 

por Qtde CG Q01   0-1     CST=03 

Q07 CST 
Código de Situação 

Tributária do PIS E Q03 N 1-1 2   

03 – Operação Tributável (base de Cálculo = 
quantidade vendida x Alíquota por unidade de 

produto) 

Q11 qBCProd Quantidade Vendida E Q03 N 1-1 5-16 4   

Q12 vAliqProd 
Alíquota do PIS (em 

reais) E Q03 N 1-1 5-15 4   

Q04 PISNT 
Grupo de PIS não 
tributado CG Q01   0-1     CST=04, 06, 07, 08 ou 09 

Q07 CST 
Código de Situação 
Tributária do PIS E Q04 N 1-1 2   

04 - Operação Tributável (tributação monofásica 
(alíquota zero));  

06 - Operação Tributável (alíquota zero);  
07 - Operação Isenta da Contribuição;  

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição;  
09 - Operação com Suspensão da Contribuição; 
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Q05 PISSN 

Grupo de PIS para 
contribuinte do 
SIMPLES NACIONAL CG Q01   0-1     CST=49 

Q07 CST 
Código de Situação 
Tributária do PIS E Q05 N 1-1 2   49- Outras Operações de saída; 

Q06 PISOutr 
Grupo de PIS Outras 
Operações CG Q01   0-1     

CST = 99 Informar campos para cálculo do PIS com 
aliquota em percentual (Q08 e Q09) ou campos para 

PIS com aliquota em valor (Q11 e Q12). 

Q07 CST 
Código de Situação 
Tributária do PIS E Q05 N 1-1 2   99 – Outras Operações; 

Q08 vBC 
Valor da Base de 
Cálculo do PIS CE Q06 N 0-1 3-15 2   

Q09 pPIS 
Alíquota do PIS (em 
percentua) CE Q06 N 0-1 5 4   

Q11 qBCProd Quantidade Vendida CE Q06 N 0-1 5-16 4   

Q12 vAliqProd 
Alíquota do PIS (em 
reais) CE Q06 N 0-1 5-15 4   

R-PIS ST 

ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorr Tam Dec Conteúdo 

R01 PISST 
Grupo PIS Substituição 

Tributária G M01   0-1     

Informar campos para cálculo do PIS com aliquota em 
percentual (R02 e R03) ou campos para PIS com 

aliquota em valor (R04 e R05). 

R02 vBC 
Valor da Base de 

Cálculo do PIS CE R01 N 0-1 3-15 2   

R03 pPIS 
Alíquota do PIS (em 

percentual) CE R01 N 0-1 5 4   

R04 qBCProd Quantidade Vendida CE R01 N 0-1 3-16 4   

R05 vAliqProd 
Alíquota do PIS (em 

reais) CE R01 N 0-1 3-15 4   

S-COFINS 

ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorr Tam Dec Conteúdo 

S01 COFINS Grupo do COFINS G M01   1-1     

Informar apenas um dos grupos S02, S03, S04, S05 ou 
S06 com base valor atribuído ao campo S07 – CST do 

COFINS 

S02 COFINSAliq 
Grupo de COFINS 

tributado pela alíquota CG S01   0-1     CST=01 ou 02 

S07 CST 
Código de Situação 

Tributária da COFINS E S02 N 1-1 2   

01 – Operação Tributável (base de cálculo = valor da 
operação alíquota normal (cumulativo/não 

cumulativo));  
02 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da 

operação (alíquota diferenciada)); 

S08 vBC 
Valor da Base de 

Cálculo da COFINS E S02 N 1-1 3-15 2 Valor da Base de Cálculo da COFINS 

S09 pCOFINS 
Alíquota da COFINS 

(em percentual) E S02 N 1-1 5 4   

S03 COFINSQtde 
Grupo de COFINS 

tributado por Qtde CG S01   0-1     CST=03 

S07 CST 
Código de Situação 

Tributária da COFINS E S03 N 1-1 2   

03 - Operação Tributável (base de cálculo = 
quantidade vendida x alíquota por unidade de 

produto); 

S11 qBCProd Quantidade Vendida E S03 N 1-1 5-16 4   

S12 vAliqProd 
Alíquota da COFINS 

(em reais) E S03 N 1-1 5-15 4   
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S04 COFINSNT 
Grupo de COFINS não 

tributado CG S01   0-1     CST= 04, 06, 07, 08 ou 09 

S07 CST 
Código de Situação 

Tributária da COFINS E S04 N 1-1 2   

04 - Operação Tributável (tributação monofásica 
(alíquota zero));  

06 - Operação Tributável (alíquota zero);  
07 - Operação Isenta da Contribuição;  

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição;  
09 - Operação com Suspensão da Contribuição; 

S05 COFINSSN   CG S01   0-1     CST = 49  

                    

S07 CST 
Código de Situação 

Tributária da COFINS E S05 N 1-1 2   49 – Outras Operações de saída; 

S06 COFINSOutr 
Grupo de COFINS 
Outras Operações CG S01   0-1     

CST = 99 Informar campos para cálculo da COFINS com 
aliquota em percentual (S08 e S09) ou campos para 
COFINS com alíquota em valor (S11 e S12). 

S07 CST 
Código de Situação 

Tributária da COFINS E S06 N 1-1 2   99-Outras operações; 

S08 vBC 
Valor da Base de 

Cálculo da COFINS CE S06 N 0-1 3-15 2 Valor da Base de Cálculo da COFINS 

S09 pCOFINS 
Alíquota da COFINS 

(em percentual) CE S06 N 0-1 5 4   

S11 qBCProd QuantidadeVendida CE S06 N 0-1 5-16 4   

S12 vAliqProd 
Alíquota da COFINS 

(em reais) CE S06 N 0-1 5-15 4   

T-COFINS ST 

ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorr Tam Dec Conteúdo 

T01 COFINSST 
Grupo do COFINS 

Substituição Tributária G M01   0-1     

Informar campos para cálculo do COFINS Substituição 
Tributária com aliquota em percentual (T02) ou 

campos para COFINS com aliquota em valor (T03 e 
T04). 

T02 vBC 
Valor da Base de 

Cálculo da COFINS CE T01 N 0-1 3-15 2   

T03 pCOFINS 
Alíquota da COFINS 

(em percentual) CE T01 N 0-1 5 4   

T04 qBCProd Quantidade Vendida CE T01 N 0-1 5-16 4   

T05 vAliqPRod 
Alíquota da CONFINS 

(em reais) E T01 N 1-1 5-15 4   

U-ISSQN 

ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorr Tam Dec Conteúdo 

U01 ISSQN Grupo do ISSQN CG M01   0-1     

Informar os campos para cálculo do ISSQN.  
O grupo de ISSQN é mutuamente exclusivo com o 
grupo ICMS, isto é se ISSQN for informado o grupo 

ICMS não será informado e vice-versa. 
Se informado o grupo ISSQN a informação da Inscrição 

Municipal é obrigatória. 

U02 vDeducISSQN 
Valor das deduções 

para ISSQN E U01 N 1-1 3-15 2 
Valor das deduções para Redução da Base de Cálculo 

em R$. 

U03 vBC 
Valor da Base de 
Cálculo do ISSQN E U01 N 1-1 3-15 2 

Calculado pelo SAT: vBC = vItem (id:I14) - 
vDeducISSQN(id:U02) 

U04 vAliq Alíquota do ISSQN E U01 N 1-1 5 2 Alíquota do ISSQN 

U06 cMunFG 

Código do município 
de ocorrência do fato 

gerador do ISSQN E U01 N 0-1 7   

Informar o município de ocorrência do fato gerador do 
ISSQN. Utilizar a Tabela do IBGE; se exterior utilizar 

9999999. 
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U07 cListServ 
Item da Lista de 

Serviços E U01 C 0-1 5   
Informar o Item da lista de serviços da LC 116/03 em 

que se classifica o serviço. 

U08 cServTribMun 

Código de tributação 
pelo ISSQN do 

município E U01 C  0-1 20   Código do serviço prestado próprio do município. 

U09 cNatOp 
Naturea da Operação 

de ISSQN E U01 N 1-1 2   

01-Tributação no município; 
02-Tributação fora do município; 

03-Isenção; 
04-Imune; 

05-Exigibilidade suspensa por decisão judicial; 
06-Exigibilidade suspensa por procedimento 

administrativo; 
07-Não tributável ou não incidência; 

08-Exportação de Serviço; 

U10 indIncFisc 
Indicador de Incentivo 

Fiscal do ISSQN E U01 N 1-1 1   
1-Sim; 
2-Não 

V-INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorr Tam Dec Conteúdo 

V01 infAdProd 
Informações adicionais 

do Produto E H01 C 0-1 500   
Norma referenciada, informações complementares 

etc. 

W-VALORES TOTAIS DO CF-e 

ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorr Tam Dec Conteúdo 

W01 Total 
Grupo de valores 

Totais do CF-e G A01   1-1       

W19 DescAcrEntr 

Grupo de valores de 
entrada de 

Desconto/Acréscimo 
sobre Subtotal G W01   0-1     

Informar valores de desconto ou acréscimo sobre 
subtotal do CF-e. Os valores de desconto e acréscimo 

sobre subtotal são mutamente exclusivos. 

W20 vDescSubtot 

Valor de Entrada de 
Desconto sobre 

Subtotal CE W19 N 0-1 3-15 2 Valor de Desconto sobre Subtotal 

W21 vAcresSubtot 

Valor de Entrada de 
Acréscimo sobre 

Subtotal CE W19 N 0-1 3-15 2 Valor de Acréscimo sobre Subtotal 

W22 vCFeLei12741 

Valor Aproximado dos 
tributos do CF-e-SAT – 

Lei 12741/12. E W01 N 0-1 3-15 2 

Valor aproximado dos tributos do CF-e-SAT, declarado 
pelo emitente, conforme Lei 12741/2012.  

Valor deve ser maior ou igual a zero.  
Campo de preenchimento: 

- opcional, caso o contribuinte opte por informar o 
valor em painel afixado no estabelecimento, conforme 

artigo 2º, §2º da referida lei.  
- obrigatório, caso o contribuinte não opte por 

informar o valor em painel afixado no 
estabelecimento, conforme artigo 2º, §2º da referida 

lei.  

WA-INFORMAÇÕES SOBRE PAGAMENTO 

ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorr Tam Dec Conteúdo 

WA01 pgto 

Grupo de informações 
sobre Pagamento do 

CF-e G A01   1-1       

WA02 MP 

Grupo de informações 
dos Meios de 
Pagamento 

empregados na 
quitação do CF-e G WA01   43739       
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WA03 cMP 

Código do Meio de 
pagamento empregado 
para quitação do CF-e E WA02 N 1-1 2   

01 - Dinheiro  
02 - Cheque 
03 - Cartão de Crédito 
04 - Cartão de Débito 
05 - Crédito Loja  
10 - Vale Alimentação  
11 - Vale Refeição  
12 - Vale Presente 
13 - Vale Combustível 
99 - Outros  

WA04 vMP 

Valor do meio de 
pagamento empregado 
para quitação do CF-e E WA02 N 1-1 3-15 2 

Valor do meio de pagamento empregado para 
quitação do CF-e 

WA05 cAdmC 

Credenciadora de 
cartão de débito ou 

crédito  E WA02 N 0-1 3   

Código da Credenciadora de cartão de débito ou 
crédito  
Exemplos: 001, 002, 003.  

Z-INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO CF-e 

ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorr Tam Dec Conteúdo 

Z01 infAdic 
Grupo de Informações 

Adicionais G A01   0-1       

Z02 infCpl 

Informações 
Complementares de 

interesse do 
Contribuinte E Z01 C 0-1 

1-
5000     
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7.3. Leiaute do arquivo de cancelamento (CF-e-SAT cancelamento)  
 

O leiaute do arquivo de cancelamento que será gerado pelo SAT deve seguir os campos da tabela 
abaixo: 
 

ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorr Tam Dec Conteúdo 

- CFeCanc TAG raiz do CF-e G -   1-1     TAG raiz do CF-e 

A – DADOS DO CUPOM FISCAL ELETRÔNICO 

ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorr Tam Dec Conteúdo 

A01 infCFe 
Grupo das informações do 

CF-e G Raiz - 1-1 -   Grupo que contém as informações do CF-e 

A06 chCanc 
Chave de acesso do CF-e a 

ser cancelado. A A01 C 1-1 47   
Informar a chave de acesso do CF-e a ser cancelado precedida 

do literal 

B-IDENTIFICAÇÃO DO CUPOM FISCAL ELETRÔNICO 

ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorr Tam Dec Conteúdo 

B01 ide 
Grupo de informações de 

identificação do CF-e G A01   1-1       

B11 CNPJ CNPJ Software Hose E B01 N 1-1 14   
Informar o CNPJ da empresa desenvolvedora do Aplicativo 
Comercial com zeros não significativos. 

B12 signAC 
Assinatura do Aplicativo 

Comercial E B01 C 1-1 1-344   
Assinatura de (CNPJ Software House + CNPJ Emitente) que 
gerou o CF-e. 

B14  numeroCaixa 
Numero do Caixa ao qual 
o SAT está conectado E B01 N 1-1 3   

Número de 0 a 999 referente ao caixa em que o SAT está 
conectado 

C-IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DO CUPOM FISCAL ELETRÔNICO 

ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorr Tam Dec Conteúdo 

C01 emit 
Grupo de identificação do 

emitente do CF-e G A01   1-1       

E-IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO DO CUPOM FISCAL ELETRÔNICO 

E01 dest 
Grupo de identificação do 

destinatário do CF-e G A01   1-1       

W-VALORES TOTAIS DO CF-e 

ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorr Tam Dec Conteúdo 

W01 Total 
Grupo de valores Totais do 

CF-e G A01   1-1       
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8. Extrato do Cupom Fiscal Eletrônico 
 

A impressão do Extrato do Cupom Fiscal Eletrônico (CFe-SAT) é obrigatória e deverá ser realizada pelo 
Aplicativo Comercial (AC) através do uso de uma impressora comum.  Este extrato não é um documento 
fiscal, sendo uma representação em papel da transação de venda de forma a permitir a consulta do 
documento fiscal eletrônico no ambiente da SEFAZ pelo consumidor;  

Caso seja feito o  cancelamento do CF-e-SAT, o extrato correspondente também deverá ser impresso 
para entrega ao consumidor a partir do arquivo do CF-e-SAT de cancelamento;  

 

O consumidor das mercadorias poderá optar pela impressão completa ou resumida, cabendo ao AC 
comandar o documento conforme esta escolha. 

 

8.1. Impressão do extrato através da SI300.DLL 
 

A impressão do extrato poderá ser comandada facilmente pelo Aplicativo Comercial utilizando a 

SI300.DLL. Esta biblioteca de alto nível dispõe de funções que imprimem o extrato sem que o aplicativo 

tenha que configurar o leiaute de impressão, ficando a cargo da própria biblioteca a formatação do 

documento. 

Estão disponíveis duas funções de impressão:  

SI300_iImprimirXML (char *pszPath)  

SI300_iImprimirXMLString (char *pszXML)  

 

A biblioteca e o arquivo de help estão disponíveis para download na seção SUPORTE/ DOWNLOAD, 

na página da Sweda na internet,  www.sweda.com.br. 

 

8.2. Leiaute de Impressão 
 

 Os leiautes de impressão abaixo descritos aplicam-se à utilização em impressoras de bobina 
contínua de papel largo (80 mm) e estreito (55 mm), assim como à impressão em papel de formato A4, e 
devem possuir densidades máximas de 22 (vinte e dois) caracteres por polegada e 9 (nove) linhas por 
polegada.  
 

Cabeçalho  
O cabeçalho do Extrato do Cupom Fiscal Eletrônico - SAT deverá ser preenchido exclusivamente 

com base nos dados do CF-e-SAT, e deverá apresentar uma das opções de modelo demonstradas nos itens 
a seguir. O cabeçalho deverá conter as seguintes informações:  

 Nome fantasia = nome de fantasia do contribuinte usuário  

 Razão social = razão social do contribuinte usuário  

http://www.sweda.com.br/
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 Endereço = endereço do contribuinte usuário  

 CNPJ = número do CNPJ do contribuinte usuário  

 IE = número de Inscrição Estadual do contribuinte usuário  

 IM = número de Inscrição Municipal do contribuinte usuário  

 Logomarca = logomarca ou logotipo do estabelecimento comercial (opcional, não proveniente do 
CF-e-SAT)  

 

 

Opção de cabeçalho sem logomarca em bobina contínua de papel largo 
(8cm): os dados de Nome Fantasia, Razão Social e endereço ficam dispostos 

de modo centralizado. 

 
 

 
 
 
 
 

 

Opção de cabeçalho sem logomarca em bobina contínua de papel largo 
(8cm): os dados de Nome Fantasia, Razão Social e endereço ficam dispostos 

de modo centralizado. 

 

 

 

 

 

 

Opção de cabeçalho com logomarca em bobina contínua de papel estrito (5,5 cm): os dados de 
Nome Fantasia, Razão Social e endereço ficam dispostos de modo centralizado . 

 

 

 

 

 

 

 

Opção de cabeçalho sem logomarca em bobina contínua de papel estreito (5,5 cm): os dados de 
Nome Fantasia, Razão Social e endereço ficam dispostos de modo centralizado. 
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Rodapé  
O rodapé do Extrato do Cupom Fiscal Eletrônico - SAT deverá ser preenchido exclusivamente com base nos 
dados do CF-e-SAT. O rodapé deverá conter as seguintes informações:  

 Número = número de série do equipamento SAT, em negrito;  

 DD/MM/AAAA – HH:MM:SS = data e hora de emissão do CF-e-SAT;  

 Chave de Consulta = é a informação do CF-e-SAT que possibilitará ao adquirente consultar o 
documento fiscal na SEFAZ, em negrito;  

 Código de Barras = representação gráfica da chave de consulta;  

 Código QR Code = representação gráfica em código de barras 2D de dados do CF-e-SAT que 
possibilitará ao adquirente consultar na Sefaz se o extrato foi emitido por um SAT registrado no 
fisco.  

Para facilitar a consulta, as 44 posições que compõem a chave de consulta deverão ser divididas em 11 
blocos de 4 posições cada, com 2 espaços entre cada bloco.  

 
O código de barras deverá representar a chave de consulta do CF-e-SAT no padrão “CODE-128 C” e, no 

caso de impossibilidade de impressão em um único bloco, poderá ser dividido em dois blocos, 
representando em cada um deles 22 posições da chave de consulta respectivamente ou ser impresso na 
vertical.  

 
O código QR Code deverá representar as seguintes informações do CF-e-SAT:  

 Chave de Consulta do CF-e-SAT;  

 Data e hora de emissão do CF-e-SAT, no formato: AAAAMMDDHHMMSS;  

 Valor total do CF-e-SAT;  

 CPF ou CNPJ do adquirente (se existir) , sem pontuações;  

 Campo “assinaturaQRCODE” presente no leiaute do arquivo do CF-e-SAT.  

 
Para criação do código QR Code, deverá ser utilizado o padrão ISO 18004 e seguidos os seguintes 
parâmetros:  

 Ordem dos campos conforme descrito acima separados pelo caracter “pipe”, sem delimitador final. 
Exemplos com e sem indicação do adquirente:  

 chave_consulta|data_hora|valor_total|CPF_ou_CNPJ|campo_assinaturaQRCODE  

 chave_consulta|data_hora|valor_total||campo_assinaturaQRCODE  

 Tamanho mínimo da simbologia: 3,5 cm x 3,5 cm;  

 Tipo dos dados: texto;  

 Codificação dos dados: UTF-8;  

 Nível de correção de erros: L – Padrão  

 Margem da borda – espaço em branco entre a simbologia e qualquer outra representação do 
extrato: mínimo de 0,5 cm  
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Exemplo de rodapé de extrato de CF-e-SAT em bobina contínua de papel largo (8cm) com o código de barras representando 44 caracteres. 
 

 
 

Exemplo de rodapé de extrato de CF-e-SAT de cancelamento em bobina contínua de papel largo (8cm) com o código 
de barras representando 44 caracteres. 
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Exemplo de rodapé de extrato de CF-e-SAT de Cancelamento em bobina contínua de papel estreito (5,5 cm) com o código de barras dividido em 
dois blocos, representando em cada um deles 22 posições da chave. 

 
 
Corpo do Extrato do Cupom Fiscal Eletrônico - SAT  

 
Este item define o posicionamento das informações obrigatórias no corpo do Extrato do Cupom 

Fiscal em situações de registro de item, desconto e acréscimo.  
 
A figura a seguir separa os blocos do documento impresso em numerais romanos e em letras do 

alfabeto para explicar a abreviatura de cada item. 
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Corpo do extrato do CF-e-SAT em bobina contínua de papel largo (8 cm). 
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Corpo do extrato do CF-e-SAT em bobina contínua de papel estreito (5,5 cm). 

I – TÍTULO  
Extrato do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT = Título da ação de venda, em negrito  
O Número do Documento gerado no CF-e-SAT deve ser incluído no bloco de Título.  
 
II – CPF/CNPJ CONSUMIDOR  
Para atender programas de estímulo à cidadania fiscal (como por exemplo o Programa Nota Fiscal Paulista).  
 
III – LEGENDA 
Para os símbolos das colunas, vide seções IV e V.  
 
IV - REGISTRO DE ITEM COM DESCONTO  
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n= número do n-ésimo item registrado;  
cód= código do produto referente a <desc>;  
desc = descrição do produto;  
qtd = quantidade de produto comercializado ou do serviço prestado;  
un = unidade de medida;  
valor3 = valor unitário do produto comercializado;  
(valor4) = valor aproximado dos tributos do produto ou serviço - Lei Fed 12.741/12 (id=M02 no leiaute do 
CF-e-SAT). Campo de impressão:  

 opcional, caso o contribuinte opte por informar o valor em painel afixado no estabelecimento, 
conforme artigo 2º, §2º da referida lei.  

  obrigatória, caso o contribuinte não opte por informar o valor em painel afixado no 
estabelecimento, conforme artigo 2º, §2º da referida lei.  

valor5 = valor resultante da multiplicação de <qtd> por <valor3>;  
 
Itens presentes somente quando houver desconto:  
- = símbolo “-“ no caso de desconto, indicado em valor;  
Valor6 = desconto indicado em valor;  
Valor7 = valor líquido resultante do <valor5> deduzido do desconto a que se refere o <valor6>.  
 
Itens presentes somente quando ítem tributado pelo ISSQN e valor das deduções para ISSQN diferente de 
zero (campo U02):  
- = símbolo “-“;  
Valor8 = valor das deduções para ISSQN (campo U02);  
Itens presentes somente quando ítem tributado pelo ISSQN:  
Valor9 = valor da base de cálculo do ISSQN (campo U03); 

V – REGISTRO DE ITEM COM ACRÉSCIMO  
n= número do n-ésimo item registrado;  
cód= código do produto referente a <descr>;  
desc = descrição do produto;  
qtd = quantidade de produto comercializado ou do serviço prestado;  
un = unidade de medida;  
valor10 = valor unitário do produto comercializado ou do serviço prestado;  
(valor11) = valor aproximado dos tributos do produto ou serviço - Lei Fed 12.741/12 (id=M02 no leiaute do 
CF-e-SAT). Campo de impressão:  

 opcional, caso o contribuinte opte por informar o valor em painel afixado no estabelecimento, 
conforme artigo 2º, §2º da referida lei.  

 obrigatória, caso o contribuinte não opte por informar o valor em painel afixado no 
estabelecimento, conforme artigo 2º, §2º da referida lei.  

valor12 = valor resultante da multiplicação de <qtd> por <valor10>;  
 
Itens presentes somente quando houver acréscimo:  
+ = símbolo “+”, no caso de acréscimo, indicado em valor;  
Valor13 = acréscimo indicado em valor;  
Valor14 = valor líquido resultante do <valor12> somado do acréscimo a que se refere o <valor13>.  
 
Itens presentes somente quando ítem tributado pelo ISSQN e valor das deduções para ISSQN diferente de 
zero (campo U02):  
- = símbolo “-“;  
Valor15 = valor das deduções para ISSQN (campo U02);  
Itens presentes somente quando ítem tributado pelo ISSQN:  
Valor16 = valor da base de cálculo do ISSQN (campo U03);  
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VI – TOTAL DO CUPOM  
Linhas presentes quando houver desconto:  
<valor17> = valor total bruto do CF-e-SAT, antes dos descontos ou acréscimos; 

<valor18> = valor total dos descontos do CF-e-SAT.  
Linhas presentes quando houver acréscimo:  
<valor17> = valor total bruto do CF-e-SAT, antes dos descontos ou acréscimos;  
<valor19> = valor total dos acréscimos do CF-e-SAT;  
Obs: valores de descontos e acréscimos são mutuamente exclusivos.  
<valor20> = valor total líquido do CF-e-SAT após descontos ou acréscimos, em negrito.  
 
VII – MEIO DE PAGAMENTO  
meio de pagamento = descrição do meio de pagamento utilizado para quitação do CF-e-SAT  
<valor21> = valor do meio de pagamento empregado para quitação do CF-e-SAT;  
 
Deverão ser impressas todas as descrições de meios de pagamento utilizados para quitar a transação de 
venda realizada que constarem no CF-e-SAT emitido.  
 
A relação completa de descrições consta no campo Código do Meio de Pagamento empregado para 
quitação do CF-e-SAT (id=WA03 no leiaute do CF-e-SAT).  
 
Linha presente quando houver troco:  
<valor22> = valor resultante da soma dos campos de <valor21>, menos o <valor20>  
 
VIII – OBSERVAÇÕES DO FISCO  
Quando houver conteúdo nos campos de observações do fisco (campo obsFisco, id=Z03 no leiaute do CF-e-
SAT), a impressão será obrigatória, inclusive no Extrato resumido.  
Ex.: quando o contribuinte for optante pelo Simples Nacional:  
“ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional”.  
 
IX – DADOS PARA ENTREGA  
Linhas presentes quando da impressão de informações do destinatário da mercadoria, na hipótese de 
entrega em domicílio, dentro do território estadual do contribuinte emissor do CF-e-SAT:  
Endereço do destinatário. 

Nome do destinatário;  
 
X – OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
É facultada a impressão do conteúdo do campo de informações complementares de interesse do 
contribuinte (id=Z02 no leiaute do CF-e-SAT).  
 
<valor23>= valor aproximado dos tributos do CF-e-SAT - Lei Fed 12.741/12 (id=W22 no leiaute do CF-e-
SAT). Campo de impressão:  

 opcional, caso o contribuinte opte por informar o valor em painel afixado no estabelecimento, 
conforme artigo 2º, §2º da referida lei.  

 obrigatória, caso o contribuinte não opte por informar o valor em painel afixado no 
estabelecimento, conforme artigo 2º, §2º da referida lei. 
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Corpo do extrato do CF-e-SAT de cancelamento em bobina contínua de papel largo (8 cm). 
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Corpo do extrato do CF-e-SAT de cancelamento em bobina contínua de papel estreito (5,5 cm). 

A – TÍTULO  
Extrato do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT CANCELAMENTO = Título da ação de venda, em duas linhas, 
em negrito.  
O Número do Documento gerado no CF-e-SAT deve ser incluído no bloco de Título.  
 
B – DADOS DO CUPOM FISCAL CANCELADO  
CPF/CNPJ do consumidor para atender programas de estímulo à cidadania fiscal, como por exemplo o 
Programa Nota Fiscal Paulista.  
 
<valor20> = valor total líquido após descontos ou acréscimos, do Cupom Fiscal Eletrônico - SAT cancelado, 
em negrito.  
 
Número de série do equipamento SAT, data e hora de emissão, chave de acesso, código de barras, código 
de barras bidimensional (QR Code), conforme especificação do rodapé.  
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Modelo exemplo de leiaute 
As figuras abaixo ilustram exemplos de impressão de um extrato do CF-e-SAT e de CF-e-SAT de 

cancelamento. 
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Exemplo de impressão do Extrato do CF-e-SAT em bobina contínua de papel largo (8 cm). 

 
Exemplo de impressão do Extrato do CF-e-SAT de Cancelamento em bobina contínua de papel largo (8 cm). 
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Exemplo de impressão do Extrato do CF-e-SAT em bobina contínua de papel estreito (5,5 cm). 
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Exemplo de impressão do Extrato do CF-e-SAT em bobina contínua de papel estreito (5,5 cm) com código de barras na vertical. 
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Exemplo de impressão do Extrato do CF-e-SAT de Cancelamento em bobina contínua de papel estreito (5,5 cm). 

 

Extrato Resumido do Cupom Fiscal Eletrônico - SAT  
 

Opcionalmente, por solicitação do consumidor, o Extrato do CF-e-SAT poderá ser impresso em 
formato resumido, sem a lista dos itens. A figura a seguir ilustra um exemplo de impressão do Extrato do 
CF-e-SAT sem a lista de itens. 

 



 

Manual de instalação v.3 
SAT Sweda 

‘                                                                                                     71 
 

 
Exemplo de impressão do Extrato do CF-e-SAT em bobina contínua de papel largo (8 cm) no formato resumido. 
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Exemplo de impressão do Extrato do CF-e-SAT em bobina contínua de papel estreito (5,5 cm) no formato resumido. 

 

Extrato do Cupom Fiscal Eletrônico - SAT em condição de teste  
 

Estando o SAT funcionando em condição de teste, o Extrato do CF-e-SAT deverá indicar tal condição 
no corpo do extrato, no bloco de informações “I - TÍTULO”, por meio da impressão do texto “= T E S T E =” e 
de 3 linhas de caracteres “>”. O número do Extrato deverá constar como “000000”. 
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Exemplo de impressão do Extrato do CF-e-SAT em bobina contínua de papel largo (8cm) em ambiente de teste. 
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Exemplo de impressão do Extrato do CF-e-SAT de cancelamento SAT em bobina contínua de papel largo (8cm) em ambiente de teste. 
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Exemplo de impressão do Extrato do CF-e-SAT em bobina contínua de papel estreito (5,5 cm) em ambiente de teste. 
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Exemplo de impressão do Extrato do CF-e-SAT de cancelamento em bobina contínua de papel estreito (5,5 cm) em ambiente de teste. 
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