


Em 1992 nasceu a Komedi, empresa que deu origem a um grupo de 
empresas que hoje possui escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e 
Campinas, mas que atua continuamente em todo o território nacional, o 
Grupo Komedi.

Ao longo das últimas duas décadas já prestamos serviços para centenas de 
empresas nacionais e multinacionais de grande porte.

Trabalhamos nas áreas de Recuperação de Tributos (PIS/Co�ns, Folha de 
Pagamento), uso de incentivos �scais para cultura (Rouanet, ProAC SP e ISS 
Rio) e para Inovação Tecnológica (Lei do Bem e Rota 2030).



(PIS, COFINS, CSLL, IRPJ, IPI)

• Por falta de tempo, complexidade e constante mudança de regras, ajustes imprecisos dos 
sistemas contábeis, as empresas pagam impostos a mais.

• Nosso  trabalho é revisar a base de cálculo de apuração PIS/ COFINS, CSLL e IR.

• Nosso sistema aponta inconsistências que são checadas minuciosamente por nossa 
experiente equipe técnica.

• Num primeiro momento são analisados 3 meses dos pagamentos de tributos da empresa 
como amostra (este diagnóstico é um trabalho de poucos dias);

Créditos Tributários Federais

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

  



• Havendo potencial de recuperação, parte-se para a análise dos últimos 5 anos (60 meses);

• Nosso trabalho não tem risco, não fazemos judicialização ou uso de teses dúbias. É uma 
recuperação administrativa. Apenas revisamos o que as empresas fazem no seu dia-a-dia, 
só que de modo mais detalhado e, principalmente, com mais tempo. As empresas tem todo 
o conhecimento do nosso trabalho e irão autorizar ou não a compensação de valores.

• Em último caso, se existirem dúvidas, pode-se aguardar a homologação da Receita antes 
da compensação de valores.

OUTRAS INFORMAÇÕES

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

  



• Acordo de con�dencialidade.

• Justi�cativa dos valores apurados de acordo com as normas da Receita Federal.

• Reti�ca-se a base de cálculo para frente, sem ser cobrado nenhum honorário sobre a 
economia futura; Legado deixado pela Komedi.

• Empresas no Lucro Real.

• Não enviamos equipe de auditoria para a empresa. Todo o serviço é feito pelos meios 
eletrônicos e acompanhável pelo e-CAC por nosso cliente.

OUTRAS INFORMAÇÕES

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

  



• Oferecemos, em contrato, Assistência Administrativa e Jurídica por todo o período 
prescricional sem cobrança de honorários;

• Honorários somente no êxito do valor restituído ou compensado (quando ocorrer).

• Um dos principais diferenciais é que não apenas apontamos os valores, mas reti�camos 
toda a documentação pertinente.

outras INFORMAÇÕES

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

  



• Não cobramos absolutamente nenhum adiantamento;

• Taxa de sucesso somente na compensação ou homologação;

• Garantia de acompanhamento de 5 anos após homologação;

• Nenhum risco para nosso cliente;

• Trabalho feito todo em nosso escritório, sem a necessidade de utilizar o tempo de nosso cliente;

• Rapidez, com apuração e inserção dos créditos em até 60 dias;

• Serviços de transmissão PER/DCOMP e reti�cações incluído;

• Diagnóstico prévio para projeção dos resultados;

• Todo processo por meio eletrônico pode ser acompanhado pelo cliente;

• Entregamos relatório detalhado ao cliente.

Diferenciais da Komedi

 

 
 

 

 

 

 



ALGUNS DOS NOSSOS CLIENTES



www.KOMEDI.com.br

SÃO PAULO
RIO DE JANEIRO

CAMPINAS

11 2078.3690
21 2240.1486
19 3234.4864


