عمليات احتيال
 IRSعبر الهاتف
كن حذرًا!

المصادر
مكتب المدعي العام
لوالية نيويورك
ag.ny.gov
(800) 771-7755
مصلحة الضرائب
irs.gov
(800) 829-1040
المفتش العام للخزانة
لمصلحة الضرائب
tigta.gov
(800) 366-4484

سوف يحاول المحتالون
دائ ًما وضع أيديهم على
أموالك .تذكر ،ال تقم ً
أبدا
بإعطاء معلوماتك الشخصية
أو المالية لألشخاص الذين
يتصلون بك...بغض النظر
ع َمن ينتحلون شخصيته.
إذا كنت ترغب في الحصول
على مزيد من المعلومات
األعزاء،
نيويورك
عمليات
سكانتجنب
حول
االحتيال والحفاظ على أمان
معلوماتك الشخصية ،فاتصل
بمكتبنا.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

المدعي العام
لوالية نيويورك

ليتيشا جيمس

مكتب المدعي العام
لوالية نيويورك

ليتيشا جيمس

تستخدم عملية احتيال شائعة
بشكل متزايد اسم ( IRSوأحياناً
رقم هاتفهم) لسرقة األموال
والمعلومات الشخصية من
الضحايا عبر الهاتف .كما
يستخدم المحتالون أساليب
مشابهة عبر البريد اإللكتروني.

كيف تعمل
يدعي المتصل الذي ينتحل
شخصية مسؤول في مصلحة
الضرائب ( )IRSأن الضحية تدين
بضرائب متأخرة ويهدد باالعتقال أو
السجن أو إلغاء رخصة القيادة ما لم
يتم دفع الضرائب على الفور .في
كثير من األحيان ،يستخدم المحتال
انتحال هوية المتصل بحيث يظهر
في مربع معرف المتصل "مصلحة
الضرائب" أو يعرض رقم هاتف
الوكالة.
ً
عادة ما يُطلب من الضحية إما
تحويل األموال أو شراء بطاقة خصم
مسبقة الدفع ومعاودة االتصال
بالرقم التسلسلي.

قد يقوم المحتال ً
أيضا بما يلي:

→
→
→
→
→

التهديد باالعتقال لتخويف الضحية؛
استهداف المهاجرين وتهديدهم
بالترحيل؛
الحصول على معلومات تتضمن
اسمك وآخر  4أرقام من رقم
الضمان االجتماعي الخاص بك؛

إذا اتصل بك أحد
المحتالين:
ال ترد على المتصل :بدال ً من
ذلك ،أغلق الهاتف وال تعاود
االتصال.
ال تقدم أي معلومات شخصية
أو مالية.

االتصال مرارا وتكرارا وترك رسائل
"عاجلة" وتزايد التهديد واإلهانة؛

ال تحول األموال أو تقدم الرقم
التسلسلي لبطاقة الخصم
ً
مسبقا.
المباشر المدفوعة

متابعة التهديدات بالمكالمات
التي تدعي أنها جهات محلية
إلنفاذ القانون أو إدارة تسجيل
المركبات اآللية.

اتصل بمصلحة الضرائب ()IRS
ً
مباشرة
على أرقامهم المعلنة
إذا كنت تعتقد أنك مدين
بالضرائب.

لن تقم مصلحة الضرائب
(ً )IRS
أبدا بما يلي:
ً
مطلقا للمطالبة بالدفع
لن تتصل
الفوري .تقدم مصلحة الضرائب ()IRS
إشعار ًا كتابي ًا بالضرائب والغرامات
المستحقة ،وتسمح لك باالحتجاج أو
الطعن في المبلغ المستحق.
لن تطلب ً
أبدا معلومات الدفع عبر
الهاتف.
لن تهدد ً
أبدا باالعتقال أو الترحيل
الفوري.

قم باإلبالغ عن المكالمة إلى
المفتش العام األمريكي
للخزانة لمصلحة الضرائب على
الرقم  )800( 366-4484أو
tigta.gov

في عملية احتيال بديلة،
قد يدعي المتصل أنك
تستحق مبلغ مسترد من
مصلحة الضرائب ()IRS
ويحاول خداعك للكشف
عن معلومات الهوية
الشخصية والمالية  -والتي
يمكن استخدامها بعد ذلك
الرتكاب سرقة الهوية.

