ប្រយ័ត្នចពំ ោះការឆពោកពៅពេលពេ
លាពរៀរចំេន្ធ ដារ
Khmer | ខ្មែ រ

ពដាយពៅសល់តត្រ៉ុន្មាន្ថ្ងៃពទៀត្ម៉ុន្ពេលតែលប្រត្ិពេទន្៍េន្ធ រ៉ុគ្គលប្ត្ូេតត្ដាក់ Australian Taxation
Office (ATO) មាន្ការប្េួ យោរមភ អំេីការពកើន្ព ើងថ្ន្ចំន្ួន្មន្៉ុសសតែលកំេ៉ុងប្ត្ូេោន្រពឆោត្
ពដាយអន កឆពោក។
អន កឆពោកន្ឹងត្ប្មង់ទិសពៅពលើមន្៉ុសសតែលមិន្មាន្ការសងស័យពៅពេលពេលាថ្ន្ឆ្នំពន្ោះ ព ើយ
អន កឆពោកន្ឹងេាយាមរពឆោត្អន កចូ លពៅកនុង៖
• ការរង់ប្ោក់ឱ្យេួ កពគ្សប្មារ់រំណ៉ុលេន្ធ តកែ ងកាែយ
• ការផ្ត ល់ឱ្យេួ កពគ្ន្ូ េេ័ត្៌មាន្ផ្ទាល់ខ្ល ួន្ររស់អនក។
ប្រសិន្ពរើអនកឆពោកែឹងអំេីអត្ត សឆាណតាមអ៉ុីន្ធឺណិត្ររស់អនកប្គ្រ់ប្ាន្់ េួ កពគ្អាចពធវ ើេ៉ុត្ជាអន ក
ន្ិង៖
• ែកយកប្ោក់កមច ីកនុងន្មមអន ក
• ដាក់ប្រត្ិពេទន្៍េន្ធ ឬពសចកត ីតងែ ងការណ៍ BAS មិន្េិត្
• ទាមទារផ្លប្រពយាជន្៍ររស់រដាាភិោល ឬ
• ទទួ លោន្ការចូ លពៅកនុងប្ោក់ពោធន្ន្ិេត្ត ន្៍ររស់អនក (ប្ោក់ពោធន្ន្ិេត្ត ន្៍)។

វេ ធធីសមាគល់ការឆពោក
ការឆពោកេន្ធ អាចេិោកកនុងការសមាគល់ រ៉ុតន្ត ទា ំងពន្ោះគ្ឺជាសឆាប្េមាន្មួ យចំន្ួន្តែល
អន កប្ត្ូេរកពមើល៖
• អ៉ុីតមលតែលមិន្រំេឹងទ៉ុក ប្រេ័ន្ធផ្សេវ ផ្ាយសងគ ម ឬោរជាអត្ថ រទតែលពសន ើស៉ុំឱ្យ
អន កច៉ុចពលើត្ំណភ្ជារ់ ឬផ្តល់ឯកោរងត្ចមែ ងអត្ត សឆាណរ័ណណ
• ការផ្សេវ ផ្ាយ ណិជាកមា តែលពសន ើស៉ុំTFN ររស់អនក ជាតផ្ន កថ្ន្ែំពណើរការដាក់ កយស៉ុំ
• ការផ្ាយ ណិជាកមា តាមអ៉ុីន្ធឺណិត្តែលពសន ើស៉ុំេ័ត្មា
៌ ន្ផ្ទាល់ខ្ល ួន្ររស់អនក។
ែូ ចានពន្ោះផ្ងតែរប្រសិន្ពរើអនកឆពោកទាក់ទងអន ក េួ កពគ្អាចមាន្ឥរ ធយារទចតមែ កឧទា រណ៍៖
• ទាមទារការទូ ទាត្់ប្ោក់ភ្ជែមតាមេ ធធីមិន្ធមា តា (ែូ ចជាកាត្អំពោយ)
• ន្ិយាយថាអន កន្ឹងប្ត្ូេចារ់ខ្ល ួន្ ប្រសិន្ពរើអនកមិន្រង់ប្ោក់ឱ្យេួ កគ្ភ្ជែមពទ
• ន្ឹងប្ត្ូេពគ្រំពលាភរំ ន្ ឬគ្ំរាមកំត ង។

វេ ធធីរកាស៉ុេត្ថ ភ្ជ
ិ េេីការឆពោក
េ័ត្៌មាន្លមអ ិត្ផ្ទាល់ខ្ល ួន្ររស់អនក គ្ឺមាន្ោរៈសំខាន្់ោស់ ែូ ពចន ោះតចករំ តលកវាតត្ជាមួ យមន្៉ុសសតែល
អន កទ៉ុកចិត្តរ៉ុពោ
ណ ោះ។ សូ មប្រយ័ត្នពេលតចករំ តលកអវ ជា
ី ររស់អនកែូ ចត្ពៅ៖
• ព្ាោះពេញ
• ថ្ងៃ តខ្ឆ្នំកំពណើត្
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អាសយដាាន្រចចុរបន្ន
ពលខ្ឯកោរេន្ធ ដារ (TFN)
េត្៌មាន្លមអ ិត្ថ្ន្ធន្មារ
េ័ត្៌មាន្លមអ ិត្កាត្ឥណទាន្
េ័ត្៌មាន្លំអិត្អំេីរ័ណណពរើកររ ឬលិខ្ិត្ឆែ ងតែន្
េ័ត្៌មាន្លមអ ិត្ថ្ន្ការចូ ល myGov
កយសមាៃត្់។

អវ ីតែលប្ត្ូេពធវ ើប្រសិន្ពរើអនកសងស័យពលើការឆពោក
ពន្ោះគ្ឺជាជំហាន្ខ្ែ ោះៗតែលអន កអាចពធវ ើោន្ ប្រសិន្ពរើអនកគ្ិត្ថាអន កប្ត្ូេោន្ទាក់ទងពដាយអន កឆពោក៖
• ល៉ុរអ៉ុីតមល ន្ិងោរអត្ថ រទតែលគ្ួ រឱ្យសងស័យ
• រញ្ច រ់ការសន្ា ន្មតាមទូ រសេា ប្រសិន្ពរើមាន្ន្រោមានក់ន្ិយាយថាេួ កពគ្មកេី ATO
ព ើយអន កពៅទូ រសេា ចូលកំេ៉ុងតត្គ្ំរាមអន ក
• ក៉ុំច៉ុចពលើត្ំណតែលពសន ើសឱ្
៉ុំ យអន កផ្ត ល់េ័ត្៌មាន្ផ្ទាល់ខ្ល ួន្។
• គ្ិត្ពដាយប្រ ុងប្រយ័ត្នអំេីការពឆែ ើយត្រន្ឹងអ៉ុីតមល ឬោរអត្ថ រទ។
តត្ងតត្េិន្ិត្យពមើលេ័ត្៌មាន្លមអ ិត្ថ្ន្ទំន្មក់ទំន្ងជាម៉ុន្សិន្។
• សួ រន្រោមានក់តែលអន កទ៉ុកចិត្តប្រសិន្ពរើអនកមាន្អារមា ណ៍មិន្ចាស់អំេីការឆពោក
ឬពៅទូ រសេា ពៅ ATO តាមពលខ្ 1800 008 540 ពែើមបីេិន្ិត្យពមើលថាពត្ើវាេិត្ឬអត្់។

ពត្ើខ្្ុំប្ត្ូេដាក់ប្រត្ិពេទន្៍េន្ធ ររស់ខ្្ុំពៅពេលោ?
ប្រសិន្ពរើអនក ពធវ ើប្រត្ិពេទន្៍េន្ធ ពដាយខ្ល ួន្ឯង អន កប្ត្ូេដាក់វាប្ត្ឹមថ្ងៃ ទី 31 តខ្ត្៉ុលា។
ប្រសិន្ពរើភ្ជនក់ង្ហរេន្ធ តែលោន្ច៉ុោះរញ្ា ីកំេ៉ុងជួ យអន ក អន កប្ត្ូេចារ់ពផ្ត ើមពធវ ើការជាមួ យេួ កពគ្ឱ្យោន្
ម៉ុន្ថ្ងៃ ទី 31 តខ្ត្៉ុលា។

កតន្ែ ងតែលទទួ លោន្ជំន្ួយ
សប្មារ់េ័ត្មា
៌ ន្រតន្ថ មអំេីកិចចការ រខ្ល ួន្អន ក ន្ិងប្ក ុមប្គ្ួ ោរររស់អនកេីការឆពោក
សូ មចូ ពមើលពគ្ ទំេ័រ ATO ពៅឯ ato.gov.au/scams (ជាភ្ជោអង់ពគ្ែ ស) ឬន្ិយាយជាមួ យ
ភ្ជនក់ង្ហរេន្ធ តែលោន្ច៉ុោះរញ្ា ី។
ក៏ពមើលផ្ងតែរ៖
• អត្ត សឆាណរទឧប្កិែាពៅឯ ato.gov.au/IdentityKHM
• ពផ្ា ៀងផ្ទាត្់ ឬរាយការណ៍អេ
ំ ីការឆពោក ពៅឯ ato.gov.au/ScamsKHM
• ពត្ើវាជាឆោកឬ? ង្ហយប្សួ លអាន្ ពៅឯ ato.gov.au/EasyRead (ជាភ្ជោអង់ពគ្ែ ស)។
សំខាន្់៖
មន្៉ុសសមួ យចំន្ួន្តែលគ្ិត្ល៉ុយពែើមបីជួយរត ពិ េទន្៍េន្ធ ររស់អនកប្រត លជាកំេ៉ុងេាយាមឆពោកអន ក។
ភ្ជនក់ង្ហរេន្ធ តែលោន្ច៉ុោះរញ្ា ីគ្ឺជាមន្៉ុសសតត្មានក់គ្ត្់តែលប្ត្ូេោន្អន្៉ុឆាត្ឱ្យគ្ិត្ថ្ងែ ពសវាពែើមបីដាក់
ប្រត្ិពេទន្៍េន្ធ ររស់អនក។ អន កអាចេិន្ិត្យពមើលថាពត្ើភ្ជនក់ង្ហរេន្ធ ដារររស់អនកប្ត្ូេោន្ច៉ុោះរញ្ា ីពៅ
tpb.gov.au ឬអត្់ (ជាភ្ជោអង់ពគ្ែ ស)។

ការរែិពសធមិន្ទទួ លខ្៉ុសប្ត្ូេ៖ េ័ត្៌មាន្ពន្ោះ គ្ឺជាការសពងេ រទូ ពៅតត្រព៉ុ ោ
ណ ោះ ព ើយរចចុរបន្ន គ្ឺពៅថ្ងៃទី 15 តខ្ត្៉ុលា ឆ្នំ 2020។
អន កមាន្ពសរ ីភ្ជេកនុងការងត្ចមែ ង សប្មួ ល តក រញ្ជន្
ូ ន្ិងតចកចាយសមាភរពន្ោះតាមតែលអន កចង់ោន្
(រ៉ុតន្ត មិន្ពធវ ើតាមេ ធធីោមួ យតែលរង្ហាញថា ATO ឬក៉ុំមិន្តេល ាំប្ទែល់អនក ឬពសវាកមា ឬផ្លិត្ផ្លទា ំងឡាយោមួ យររស់អនកពទ)។

