कर समयमा �ने ठगीबाट सावधान रहनुहोस्

NEPALI | नेपाली
�ि�गत कर पेश गनर् के वल के ही �दनह� मा� बाँक� भएकोले, Australian Taxation Office (ATO) स्क्यामर(ठग)
ह� �ारा ठिगने �ि�ह�को बढ्दो संख्याको बारेमा िचिन्तत छ।
स्क्यामरह�ले वषर्को यस समयमा संङ्कास्पद नभएका �ि�ह�लाई लिक्षत गन�छ र तपा�लाई झुक्याउने �यास गन�छ:
•

न�ली कर कजार् लािग ितनीह�लाई पैसा ितनर्

•

ितनीह�लाई तपाइँको �ि�गत जानकारी �दनको लािग।

य�द एक स्क्यामरले तपाइँको अनलाइन पिहचानको बारेमा पयार्� �पमा जान्दछ भने, ितनीह�ले तपाइँको न�ल गन�छन्
रः
•

तपा�को नाममा ऋण िलनेछन्

•

गलत कर �रटनर् वा BAS िववरण पेश गन�छन्

•

सरकारी भ�ाह�को दावी गन�छन्, वा

•

तपा�को superannuation (सुपर) मा प�ँच हािसल गन�छन्।

ठगीलाई कसरी प�ा लगाउने
कर स्क्यामर(ठग) ह� भे�ाउन गा�ो �न सक्छ तर यी के िह चेतावनी सङ्के तह� �न् जुन तपाईले याद गनर् स�ु �न्छ:
•

अ�त्यािशत ईमेलह�, सामािजक सं�ाल वा टेक्स म्यासेजह� जुन तपा�लाई �लंकमा िक्लक गनर् वा प�रचय
कागजातह�को �ितिलिपह� �दान गनर् भ�ेछ

•

रोजगार िवज्ञापन जुन तपाइँको आवेदन ���याको भागको �पमा TFN सोध्दछ

•

अनलाइन िवज्ञापनह� जुन तपाइँको �ि�गत जानकारी सोध्छन्।

साथै, य�द एक स्क्यामरले तपाइँलाई सम्पकर् गर्यो भने, ितनीह�ले अन�ठो �वहार गनर् सक्छन्, उदाहरणका लािग:
•

असामान्य त�रकामा तु�न्त भु�ानीको माग गन�छन् (जस्तै िगफ्ट काडर्ह�)

•

य�द तपा� ितनीह�लाई तु�न्त भु�ान गरेन भने तपा� प�ाउ �नु�नेछ

•

अपमानजनक वा धम्क� �दने।
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कसरी ठगीह�बाट सुरिक्षत रहन स�कन्छ
तपाईको �ि�गत िववरणह� अत्यन्त मह�वपूणर् छन्, त्यसैले के वल तपाईले िव�ास गन� �ि�ह�लाई मा� साझेदारी
गनुर्होस्। तपाइँले िन� कु राह� साझा गदार् सावधान रहनुहोस्:
•

पुरा नाम

•

जन्म िमित

•

हालको ठे गाना

•

कर फाईल नम्बर (TFN)

•

ब�क िववरण

•

�े िडट काडर् िववरण

•

�ाइभर इजाजतप� वा राहदानी िववरण

•

myGov लगईन िववरणह�

•

पासवडर्ह�

य�द तपाइँ लाई एउटा ठगीको संङ्का लागेमा के गन�
य�द तपा�लाई स्क्यामरले सम्पकर् गरेको छ भ�े लागेमा यहाँ के िह चरणह� छन् जुन तपाईले चाल्न स�ु �न्छः
•

शंकास्पद ई-मेलह� र टेक्स म्यासेजह� मेटाउनुहोस्

•

य�द कसैले भन्छ �क ितनीह� आफू बाट ATO बाट फोन गेरको र फोन गन� �ि�ले तपा�लाई धम्क� �ददैछ भने
फोन रािख�दनुहोला

•

�ि�गत जानकारी �दान गनर्कोलािग सोधेको �लंकमा िक्लक नगनुर्होस्।

•

ई-मेल वा टेक्स म्यासेजको जवाफ �दंदा ध्यानपूवक
र् सोच्नुहोस्। सँधै सम्पकर् िववरणह� पिहले जाँच गनुर्होस्।

•

य�द तपा� स्क्यामको बारेमा अिनि�त महसुस गनुर्�न्छ भने िव�ासिशलो कसैलाई भ�ुहोस् वा ATO लाई
१८०० ००८ ५४० मा फोन गरेर य�द यो साँ�कै हो हैन जाँच गनुर्होस्।

मैले किहले मेरो कर �फतार्को लािग पेश गनुर् पछर्?
य�द तपा� आफ्नो कर �फतार् आफै गद� �नु�न्छ भने, तपा�ले ३१ अक्टोबर िभ�मा पेश गनर् आवश्यक छ। य�द एउटा
दतार्वाल कर अिभकतार्(registered tax agent) ले तपा�लाई म�त ग�ररहेको छ भने, तपा�ले उनीह�सँग ३१
अक्टोबर अिघनै काम सु� गनुर् पदर्छ।

कहाँ म�त िलने
तपा� र आफ्नो प�रवारलाई स्क्यामबाट जोगाउने बारेमा थप जानकारीको लािग, ATO वेबसाइट ato.gov.au/scams
मा(अं�ेजीमा) हेनुर्होला वा रेिज�डर् �ाक्स एजेन्टसँग कु रा गनुह
र् ोस्।
यो पिन हेनुर्होस्:
•

पिहचान अपराध ato.gov.au/IdentityNEP मा

अस्वीकरण: यो जानकारी एक सामान्य सारांश मा� हो र १५ अक्टोबर २०२० को �दनमा हालसािवक िथयो।
तपा� यस साम�ीलाई �ितिलिप गनर्, स्वीकार, प�रमाजर्न, �सारण र िवतरण गनर् स्वतन्� �नु�न्छ (तर कु नै पिन िहसाबले जु न ATO वा रा�मंडलले तपा�लाई वा
तपा�को सेवाह� वा उत्पादनह�को समथर् न गदर्छ)।

•

ato.gov.au/ScamsNEP मा घोटाला �जु वा �रपोटर् गनुर्होला

•

के यो घोटाला हो? ato.gov.au/EasyRead (अं�ेजीमा) मा सिजलो संग पढ्न स�कन्छ।

महत्वपूण:र् के िह �ि�ह� जसले तपा�को कर �फतार्को लािग म�तको लािग पैसा िलन्छन् उिनह�ले तपा�माथी घोटाला
गनर् सक्दछन्। रेिज�डर् कर एजेन्टह� मा� �ि�ह� �न् जुन तपाईको कर �फतार् पैशको लािग शुल्क ितनुर् पदर्छ। तपाईको
कर एजेन्ट tpb.gov.au (अं�ेजीमा) मा दतार् ग�रएको छ �क छैन भनेर जाँच गनर् स�ु �नेछ।

अस्वीकरण: यो जानकारी एक सामान्य सारांश मा� हो र १५ अक्टोबर २०२० को �दनमा हालसािवक िथयो।
तपा� यस साम�ीलाई �ितिलिप गनर्, स्वीकार, प�रमाजर्न, �सारण र िवतरण गनर् स्वतन्� �नु�न्छ (तर कु नै पिन िहसाबले जु न ATO वा रा�मंडलले तपा�लाई वा
तपा�को सेवाह� वा उत्पादनह�को समथर् न गदर्छ)।

