مراقب کالهبرداری های زمان مالیات باشید

فارسی | Farsi
اداره مالیات استرالیا (( (Australian Taxation Office (ATOدر حالی که تنها چند روز به اظهارنامه مالیاتی بر درآمد شخصی
باقی مانده است نگران افزایش تعداد افرادی است که توسط کالهبرداران فریب خورده اند.
کالهبرداران مردم بی خبر را در این زمان از سال هدف قرار خواهند داد و سعی خواهند کرد که شما را به صورت های زیر فریب
دهند:
• پرداخت پول به آنها برای بدهی مالیاتی جعلی
• دادن اطالعات شخصی تان به آنها .
اگر یک کالهبردار به اندازه کافی در مورد هویت آنالین شما بداند ،می تواند وانمود کند که او شما هست و کارهای زیر را انجام دهد:
• گرفتن وام هایی به نام شما
• تسلیم اظهارنامه مالیاتی کاذب و یا اظهارات BAS
• ادعای مزایای دولت ،یا
• به دست آوردن دسترسی به حق بازنشستگی شما (سوپر(.

چگونه کالهبرداری را تشخیص دهید
شنا سایی کالهبرداری های مالیاتی می تواند مشکل باشد اما اینها برخی از نشانه های هشدار دهنده هستند که شما می توانید مواظب آنها
باشید:
• ایمیل ها ،رسانه های اجتماعی یا پیام های غیر منتظره که از شما می خواهند روی یک لینک کلیک کنید یا نسخه هایی از
اسناد هویت را ارائه دهید
• تبلیغات شغلی که درخواست می کند  TFNتان رابه عنوان بخشی از روند درخواست ارائه کنید
• تبلیغات آنالین که اطالعات شخصی شما را می خواهد.
همچنین ،اگر یک کالهبردار با شما تماس بگیرد ،ممکن است رفتار عجیبی داشته باشد ،مثال:
• تقاضای پرداخت فوری به شیوه های غیر معمول (مانند کارت های هدیه( بکند
• بگوید که اگر فورا به آنها پول نپردازید دستگیر خواهید شد
• بد رفتار یا تهدید کننده باشد.

چگونه از کالهبرداری ها ایمن بمانیم
اطالعات شخصی شما بسیار مهم است ،بنابراین فقط آنها را با افرادی که به آنها اعتماد دارید به اشتراک بگذارید .در موقع به اشتراک
گذاری موارد زیر مراقب باشید:
• نام کامل
• تاریخ تولد
• آدرس فعلی
• شماره فایل مالیاتی ((TFN
• جزئیات بانکی
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•

جزئیات کارت اعتباری
گواهینامه رانندگی یا جزئیات گذرنامه
جزئیات ورود به سیستم myGov
کلمه های عبور.

اگر شما مشکوک به کالهبرداری هستید چه کاری باید انجام دهید
در اینجا برخی از قدم هایی هستند که اگر شما فکر می کنید یک کالهبردار با شما تماس گرفته شده است ،بردارید:
• ایمیل ها و پیام های متنی مشکوک را حذف کنید
• اگر کسی به شما بگوید از طرف  ATOتماس می گیرد و تماس گیرنده شما را تهدید می کند ،تلفن را قطع کنید
• روی لینکهایی که از شما میخواهند اطالعات شخصی ارائه کنید ،کلیک نکنید.
• به دقت درباره پاسخ دادن به یک ایمیل یا متن پیام فکر کنید .همیشه اول جزئیات تماس را بررسی کنید.
• اگر از کالهبرداری مطمئن نیستید ،از کسی که به او اعتماد دارید بپرسید یا با  ATOبه شماره  1800 008 540تماس
بگیرید تا بررسی کنید که آیا آن واقعی است یا خیر.

چه زمانی باید اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم کنم؟
اگر شما در حال انجام اظهارنامه مالیاتی خود هستید ،باید آن را تا 31اکتبر تسلیم کنید .اگر یک نماینده مالیاتی ثبت شده به شما کمک
می کند ،باید قبل از  31اکتبر با او کار را شروع کنید.

از کجا می توانید کمک بگیرید
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد محافظت از خود و خانواده تان در برابر کالهبرداری ،به وب سایت  ATOدر
 ( ato.gov.au/scamsبه زبان انگلیسی( مراجعه کنید یا با یک نماینده مالیاتی ثبت شده صحبت کنید.
همچنین مراجعه کنید به:
• جرم هویتی در ato.gov.au/IdentityFAR
• کالهبرداری در  ato.gov.au/ScamsFARتأیید یا گزارش کنید
• آیا این یه کالهبرداریه؟ آسان خوانی در ( ato.gov.au/EasyReadبه زبان انگلیسی(.
م هم :برخی از افرادی که برای کمک به اظهارنامه مالیاتی شما پول می گیرند ممکن است تالش کنند از شما کالهبرداری کنند .نماینده
های مالیاتی ثبت شده تنها افرادی هستند که مجاز به دریافت هزینه برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی شما هستند .شما می توانید بررسی
کنید که آیا نماینده مالیاتی شما در ( tpb.gov.auبه زبان انگلیسی( ثبت شده است یا خیر.

ئولیت :این اطالعات فقط یک خالصه کلی است و در  15اکتبر  2020معتبر بود.
سلب مس
شما آزاد هستید که این مطالب را به صورت دلخواه کپی کنید ،تطبیق دهید ،تغییر دهید ،انتقال دهید و توزیع کنید (اما نه به هیچ صورتی که  ATOیا کامنولث شما یا هر یک از خدمات
یا محصوالت شما را تأیید کند(.

