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Você sabia?

No dia 20 de

a Receita Federal
completa 50 anos,
momento propício
para olhar o
passado e, a partir
dele, projetar o
futuro.

Símbolo da Receita Federal em
1970

No símbolo da Receita Federal, o
círculo central simboliza uma
moeda cercada por traços
diagonais, alegorizando a mão
do cidadão que paga seu tributo,
assim como a mão do Estado
que recolhe os valores para
promover o bem comum.
A forma estilizada de quatro
setas representava o alcance do
fisco brasileiro aos quatro
pontos cardeais. A estilização
trazia ainda formas que faziam
lembrar a bandeira nacional.
Em 2002, a marca foi
modernizada, ganhando a
projeção tridimensional e
volumétrica que apresenta
atualmente.

Prédio da Receita Federal em
Vitória da Conquista, na década
de 70. No canto esquerdo, o fusca
preto e branco da fiscalização.

Símbolo atual da Receita Federal
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Evolução
Ao longo de sua história, a Receita
Federal tem buscado aprimorar
cada vez mais os seus serviços

Um pouco de
história...
A Administração Tributária

prestados à sociedade. Por isso,

surgiu no Brasil em 1534, com

trabalha com afinco para

a criação das Provedorias da

proporcionar um serviço público

Fazenda Nacional. Com o

mais ágil, fácil e confortável aos
cidadãos, especialmente por meio
da simplificação das obrigações

passar dos anos, o Fisco foi
evoluindo.

tributárias e seus procedimentos,
intensificando o uso da tecnologia.
Alguns exemplos são:

O nascimento da Receita
Federal, em 1968, veio da
unificação de diversos órgãos.

- o atendimento virtual, via

Inovadora, a Receita Federal

e-CAC: o contribuinte pode acessar

substituiu uma estrutura

da comodidade da sua casa ou

baseada em tributos por uma

escritório diversos serviços.
- a emissão de CPF junto com a

que destaca as funções do
Fisco: fiscalização,

certidão de nascimento: a

arrecadação, tributação e

criança já recebe dois importantes

informações econômico-fiscais.

documentos pessoais logo que

Isso promoveu maior

nasce.

integração entre Fisco e

- a dispensa de reconhecimento

Contribuintes, facilitando o

de firma e de autenticação de

cumprimento espontâneo das

documentos: quem requer

obrigações tributárias.

qualquer serviço enfrenta menos
burocracia.

- o Siscomex Remessa: quem
recebe do exterior compras
feitas pela Internet passa a
cumprir suas obrigações perante
o fisco via Internet.

A busca de excelência nos
serviços prestados à sociedade
ainda prossegue, mas o País já
evoluiu muito nesse sentido.

O Imposto de Renda Pessoa
Física, tributo conhecido por
boa parte dos cidadãos, é
um dos exemplos mais
evidentes da evolução da
Receita Federal. O IRPF foi
implementado em 1924. No
início, as declarações eram
conhecidas como fórmulas
para apurar o imposto.
Depois passaram a ser
chamadas de formulários.
Dos formulários em papel
para a declaração preenchida
pelo computador se
passaram algumas décadas.
A entrega via disquete
começou em 1991. Já a
entrega via internet foi
possível em 1997, por meio
do programa de transmissão
de declarações, o Receitanet.
Não era mais preciso ir a
uma Unidade da Receita
Federal ou a um banco
autorizado para entregar a
declaração em mãos.
Em 2011, o preenchimento
passou a ser exclusivamente
via computador. A declaração
em tablets e smartphones
surgiu em 2013. Atualmente,
o contribuinte pode entregar
a declaração do IRPF via
computador ou via
dispositivos móveis.

O futuro é hoje
Ao completar 50 anos de criação, a
Receita Federal avalia o passado com
os olhos da maturidade e com o
sentimento do dever cumprido,
convicta de que todos os esforços
foram reunidos para que a vocação
institucional seja uma realidade. A
nossa vocação é o serviço. Servir aos
cidadãos e ao País, com respeito e
dignidade.
O Órgão também já se prepara para os
desafios de novos tempos, seja
prospectando ferramentas de TI
compatíveis com as novidades
tecnológicas que despontam, seja
investindo no contínuo aperfeiçoamento
profissional dos seus servidores, seja
pela adoção de medidas de
simplificação e racionalização
permanente dos processos de trabalho
na Administração Tributária e
Aduaneira.

Aplicativos para dispositivos móveis
Tendo completado 50 anos, a Receita
Federal assume, ainda mais, seu
compromisso com os objetivos
econômicos e sociais, fundamentais
para o desenvolvimento de uma
sociedade justa e igualitária.
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Imposto de
Renda
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Fundamental para o País, a Receita
Federal é formada por profissionais de
diversas áreas, espalhados nos quatro
cantos do território.
São mulheres e homens que participam
diariamente, em portos, aduanas,
fronteiras e escritórios, do desafio de
construir uma nação mais próspera e
solidária.
Não há sociedade justa sem a
participação de todos: é pensando
assim que a força plural da Receita
Federal se faz, com a presença ativa de
cada um de seus servidores e com a
consciência de que, cumprindo bem o
seu papel, ela tem parte concreta na
melhoria da vida das pessoas, de norte
a sul do Brasil.
MAIS INFORMAÇÕES
Consulte o site da Receita Federal do Brasil
rfb.gov.br
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