Coi chừng bị lừa đảo dịp khai thuế

Vietnamese | Tiếng Việt
Chỉ còn vài ngày nữa là phải khai thuế cá nhân, Australian Taxation Office (ATO) lo ngại về tình
trạng ngày càng có nhiều người bị gạt bởi những kẻ lừa đảo.
Những kẻ lừa đảo sẽ nhắm vào những người ngay tình vào thời điểm này trong năm và sẽ tìm
cách lừa quý vị:
• trả tiền cho họ cho khoản nợ thuế không có thực
• cung cấp cho họ thông tin cá nhân của quý vị.
Nếu kẻ lừa đảo biết đủ chi tiết danh tính trực tuyến của quý vị, bọn chúng có thể đội lốt quý vị và:
• đứng tên quý vị vay tiền
• nộp tờ khai thuế hoặc báo cáo BAS giả mạo
• xin lãnh các trợ cấp của chính phủ, hoặc
• truy cập được vào tiền hưu bổng (tiền hưu) của quý vị.

Làm thế nào để nhận ra trò lừa đảo
Phát hiện các trò lừa đảo liên quan đến thuế nhiều khi không dễ nhưng dưới đây là một số dấu
hiệu cảnh báo quý vị có thể để ý tìm:
• email, mạng xã hội hoặc tin nhắn lạ yêu cầu quý vị bấm vào dòng liên kết hoặc cung cấp
bản sao giấy tờ tùy thân
• quảng cáo việc làm yêu cầu quý vị cho biết TFN để làm đơn
• quảng cáo trực tuyến yêu cầu quý vị cho biết thông tin cá nhân.
Ngoài ra, nếu kẻ lừa đảo liên lạc với quý vị, họ có thể cư xử theo cách kỳ lạ, ví dụ như:
• yêu cầu trả tiền ngay lập tức theo những cách thức khác thường (như thẻ tặng)
• nói rằng quý vị sẽ bị bắt nếu quý vị không trả tiền cho họ ngay lập tức
• bạo ngược hoặc đe dọa.

Cách giữ an toàn đối với trò lừa đảo
Thông tin cá nhân của quý vị rất quan trọng, vì vậy, chỉ nên chia sẻ với những người quý vị tin
tưởng. Hãy cẩn thận khi chia sẻ:
• họ và tên
• ngày sinh
• địa chỉ hiện tại
• số hồ sơ thuế (TFN)
• chi tiết ngân hàng
• chi tiết thẻ tín dụng
• chi tiết bằng lái xe hoặc hộ chiếu
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chi tiết đăng nhập myGov
mật khẩu.

Phải làm gì nếu nghi ngờ là trò lừa đảo
Dưới đây là một số điều quý vị có thể thực hiện nếu cho rằng kẻ lừa đảo đã liên lạc với quý vị:
• Xóa những email và tin nhắn đáng ngờ
• Cúp điện thoại nếu có người nói rằng họ là nhân viên ATO và hăm dọa quý vị
• Không bấm vào các dòng liên kết yêu cầu quý vị cung cấp thông tin cá nhân.
• Suy nghĩ cẩn thận về việc trả lời email hoặc tin nhắn. Luôn luôn kiểm tra chi tiết liên lạc
trước.
• Hỏi người quý vị tin tưởng nếu quý vị cảm thấy không rõ về trò lừa đảo hoặc gọi cho ATO
qua số 1800 008 540 để kiểm tra xem có phải thật hay không.

Khi nào tôi cần phải nộp tờ khai thuế?
Nếu quý vị tự khai thuế, hạn cuối khai thuế là ngày 31 tháng 10. Nếu đại diện khai thuế đã đăng
ký giúp quý vị thì quý vị cần bắt đầu việc này với họ trước ngày 31 tháng 10.

Nhờ đâu giúp đỡ
Muốn biết thêm thông tin để bảo vệ bản thân và gia đình khỏi lừa đảo, hãy truy cập trang mạng
ATO tại ato.gov.au/scams (tiếng Anh) hoặc nói chuyện với đại diện khai thuế đã đăng ký.
Cũng đọc:
• Tội phạm nhân thân tại ato.gov.au/IdentityVIE
• Kiểm chứng hoặc trình báo trò lừa đảo tại ato.gov.au/ScamsVIE
• Liệu có phải là trò lừa đảo? Đọc Dễ Hiểu tại ato.gov.au/EasyRead (tiếng Anh).
Thông tin quan trọng: một số người tính lệ phí khi họ giúp quý vị khai thuế thì không chừng họ
đang tìm cách lừa gạt quý vị. Đại diện khai thuế đã đăng ký là người duy nhất được phép tính lệ
phí khi khai thuế cho quý vị. Quý vị có thể kiểm tra xem đại diện khai thuế có đăng ký hay không
tại tpb.gov.au (tiếng Anh).

Bãi miễn trách nhiệm: Thông tin này chỉ là thông tin tóm tắt thông thường và cập nhật vào ngày 15 tháng 10 năm 2020.
Quý vị có thể tự do sao chép, phỏng theo, sửa đổi, truyền đi và phổ biến thông tin này tùy ý (nhưng không ngụ ý, theo bất kỳ cách
nào, rằng ATO hoặc Liên bang ủng hộ quý vị hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào của quý vị).

