Drodzy mieszkańcy
Nowego Jorku!
Oszuści zawsze będą próbowali
dobrać się do Pan/i pieniędzy.
Należy pamiętać, aby nigdy
nie podawać swoich danych
osobowych ani informacji
finansowych osobom, które
się z Panem/ią kontaktują,
niezależnie od tego, kogo
rzekomo reprezentują. Jeśli chce
Pan/i uzyskać więcej informacji
na temat unikania oszustw i
zachowania bezpieczeństwa
swoich danych osobowych,
należy skontaktować się z
naszym biurem.

Źródła pomocy
Biuro Prokuratora Generalnego
stanu Nowy Jork
ag.ny.gov
(800) 771-7755

Oszustwa
telefoniczne
związane z IRS
Bądź czujny!

Internal Revenue Service
irs.gov
(800) 829-1040
Treasury Inspector General
for the Tax Administration
tigta.gov
(800) 366-4484

Prokurator
Generalny
Nowego Jorku

Letitia James
Biuro Prokuratora Generalnego
stanu Nowy Jork

Letitia James

Coraz częściej spotykane
oszustwo wykorzystuje nazwę
IRS (a czasem także ich numer
telefonu) do telefonicznej
kradzieży pieniędzy i danych
osobowych ofiar. Podobną
taktykę oszuści stosują również
w poczcie elektronicznej.

Jak to działa
Osoba dzwoniąca podająca się
za urzędnika IRS twierdzi, że
ofiara jest winna zaległe podatki
i grozi aresztem, więzieniem lub
odebraniem prawa jazdy, jeśli
podatki nie zostaną natychmiast
zapłacone. Często oszuści
posługują się fałszywymi
identyfikatorami rozmówców,
tak że w polu identyfikacyjnym
rozmówcy pojawia się napis
„Internal Revenue Service” lub
numer telefonu tej instytucji.
Zazwyczaj ofiara otrzymuje
polecenie, aby dokonać przelewu
pieniędzy lub kupić przedpłaconą
kartę debetową i oddzwonić
podając numer seryjny karty.

Oszust może również:

→
→
→
→
→

grozić aresztem w celu
zastraszenia ofiary;
obierać za cel imigrantów i grozić
im deportacją;
posiadać informacje obejmujące
Pana/i imię i nazwisko oraz 4
ostatnie cyfry numeru Social
Security (ubezpieczenia
społecznego);
dzwonić wielokrotnie,
pozostawiając „pilne” wiadomości,
w których coraz częściej pojawiają
się groźbyi obelgi;
następnie kontynuować groźby
dzwoniąc i podając się za
przedstawicieli lokalnej policji
lub DMV (Wydziału pojazdów
samochodowych).

Urząd IRS nigdy nie:
zadzwoni żądając
natychmiastowej płatności;
IRS dostarcza pisemne
zawiadomienia o należnych
podatkach i karach, i umożliwia
złożenie protestu lub odwołanie
się od kwoty należnej do zapłaty.
poprosi o informacje dotyczące
płatności przez telefon;
zagrozi nagłym aresztem lub
deportacją;

Jeśli zadzwoni do
Pana/i oszust:
nie należy wdawać się w rozmowę:
lecz odłożyć telefon i nie
oddzwaniać;
nie należy przekazywać
żadnych danych osobowych ani
finansowych;
nie należy przelewać pieniędzy
ani podawać numeru seryjnego
przedpłaconej karty debetowej;
należy zadzwonić bezpośrednio
na publicznie dostępny numer IRS,
jeśli uważa Pan/i, że zalega Pan/i z
płatnością podatków.
należy zgłosić tę rozmowę
do Generalnego Inspektora
Skarbowego ds. Administracji
Podatkowej USA pod numerem
(800) 366-4484 lub na stronie
internetowej pod adresem tigta.gov

W innym oszustwie dzwoniący
może twierdzić, że należy się
Panu/i zwrot z IRS i może próbować
podstępnie zdobyć od Pana/i
dane osobowe oraz informacje
finansowe, które następnie mogą
zostać wykorzystane do kradzieży
tożsamości.

