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  مكتب الضرائب–لصوص الهوية يستهدفون غير المقيمين 
 

أصدر مكتب الضرائب تحذيرًا لألشخاص المقيمين في أستراليا بموجب تأشيرات مؤقتة، آالطلبة الدوليين، آي يحافظوا على 
  . وبيانات الهوية األخرى خاصتهم(TFN)سرية أرقام ملفاتهم الضريبية 

 
  . أن تم سجن رجلين في سيدني إلدانتهما في قضيتي إحتيال ضريبي منفصلتينوقد صدر هذا التحذير بعد

 
وقد ُأدين الرجالن في آلتا القضيتين بتهمة استخدام أرقام ملفات ضريبية تابعة للغير للمطالبة عن طريق االحتيال بمبالغ 

  .ألشخاص غير مقيمين غادروا البالد) TFN(المستردات الضريبية، حيث قام أحد المتهمين باستخدام أرقام الملفات الضريبية 
 

  . سنوات6وقد حكم عليه بالسجن لمدة 
 

 قائًال أنه يتوجب على الطالب الدوليين واألشخاص غير – نائب مفوض مكتب الضرائب -مايكل موناغن / وقد صرح السيد
  .صًا أرقام ملفاتهم الضريبيةالمقيمين أن يتوخوا الحيطة والحذر حيال من يفصحون لهم عن بياناتهم الشخصية، وخصو

 
فإذا استخدم  . الرئيسية لتحديد هويتك، آما أنه ال يتغير مدى الحياةوسائل يمثل أحد الملفك الضريبيرقم "وأضاف سيادته قائًال إن 

يكًا شخص ما رقم ملفك الضريبي لالحتيال، فقد تواجه مهمة صعبة إلثبات أنك آنت ضحية ألحد لصوص الهوية وأنك لم تكن شر
  ".له في عملية االحتيال

 
لآلخرين يشكل جريمة خطيرة قد تكون عقوبتها غرامات الملفات الضريبية مايكل موناغن أن اإلفصاح عن أرقام / آما أفاد السيد

  .مالية آبيرة أو السجن
 

الملفات الضريبية ام أرقام  جريمة االحتيال باستخدعلى بالسجن آعقوبة رادعةإن المحاآم تصدر أحكامًا " سيادته قائًال وأضاف
 عليه أن يتوقع عقوبة ملفه الضريبيوأي شخص يساعد في ارتكاب هذا النوع من الجرائم باإلفصاح عن رقم  .التابعة للغير

  ".رادعة
 

لجهات  وأن ال يفصحوا عنها إّال لملفاتهم الضريبيةمايكل موناغن إنه ينبغي على الجميع المحافظة على سرية أرقام / وقال السيد
  .الرسمية المعتمدة أو لألفراد الموثوق بهم فقط

 
أنه في قضية االحتيال الضريبي الثانية، أفصح األشخاص عن أرقام ملفاتهم الضريبية وغيرها من البيانات : وأضاف سيادته قائًال

  .الشخصية تجاوبًا مع إعالن آاذب عن وظائف في الصحف
 

ذين يحصلون على بيانات الهوية بهذه الطريقة من تقديم إقرارات ضريبية احتيالية باسم صاحب يتمكن المجرمون ال"وأضاف 
  ".البيانات الحقيقي ويستردوا مبالغ ضريبية مدفوعة في حسابات مصرفية زائفة باستخدام بيانات هوية ذلك الشخص

 
  . نتيجة إهمال أصحابهاالملفات الضريبيةم يتمكن الجرمون من الحصول على بيانات الهوية آأرقا: موناغن/  وقال السيد

 
  ".لقد رأينا حاالت سرقة محفظة نقود تحتوي على أرقام ملفاتهم الضريبية "
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  :مايكل موناغن إن إتباع بعض القواعد األساسية من شأنها سد الباب أمام لصوص الهوية، وهي آالتالي/ يقول السيد
 
  .تجنب حمل هذه البيانات في محفظتك وبياناتك الشخصية األخرى، وملفك الضريبي سرية رقم حافظ على •
  . ألصدقائك أو أقربائك ملفك الضريبيال تفصح عن رقم •
  .أو السجن/وإال عرضت نفسك لغرامات آبيرة و  أو الكشف عنه، ملفك الضريبيتجنب بيع رقم •
 بعد أو رب العمل عي آالبنك الذي تتعامل معهإال للجهات التي يحق لها معرفته لسبب شر ملفك الضريبيتجنب إعطاء رقم  •

  .تجنب اإلفصاح عنه في طلبات التقدم للوظائفو .في العمل لديه بدايتك الفعلية
 أو مكتب الضرائب أو متطوع في برنامج المساعدة في تعبئة استمارات الضريبة المسجلينال تلجأ إّال ألحد وآالء الضرائب  •

  .ضريبيلمساعدتك فيما يتعلق بإقرارك ال
وذلك أو سرقته أو سوء استخدامه  ملفك الضريبي في حالة فقدان رقم على الفوراحرص على إخطار مكتب الضرائب  •

  .062 060 1800باالتصال على هاتف رقم 
 

 بما في ذلك آيفية تقديم طلب الستصدار رقم ملف صريبي واإلرشادات الملفات الضريبيةلمزيد من المعلومات حول أرقام 
  أو االتصال هاتفيا على الرقم www.ato.gov.auقة بسريته، يرجى زيارة موقع مكتب الضرائب على اإلنترنت المتعل

13 28 61.  
 
  
 
 

  


