
 

 

Those (not really) IRS calls 

Những cuộc gọi (không phải) của IRS 
Ngày 22 tháng 3 năm 2019 
Viết bởi Lisa Weintraub Schifferle 
Luật sư, FTC, Phòng Giáo dục Người tiêu dùng và Kinh doanh 
 
Bạn có khả năng đã nhận được một trong những cuộc gọi sau: Họ nói rằng cuộc gọi đến từ IRS 
và họ đã đệ đơn kiện bạn vì còn nợ tiền thuế. Họ có thể đe dọa bắt giữ hoặc trục xuất bạn. Bạn 
cần làm gì? Xem video này để tìm hiểu thêm: (Các trò lừa đảo liên quan đến IRS trông giống 
như thế này) 

FTC đã phối hợp với AARP để tạo ra một loạt các video về những trò lừa đảo mạo danh - bao 
gồm những kẻ mạo danh IRS, lừa đảo liên quan đến Medicare và các cuộc gọi tự động. Mặc dù 
các video hướng đến người Mỹ gốc Á và người đảo Thái Bình Dương cao tuổi, nhưng những lời 
khuyên này áp dụng cho tất cả mọi người. Tuần trước, chúng tôi đã nhấn mạnh lừa đảo liên quan 
đến Medicare; tuần này, đó là về những kẻ mạo danh IRS. Tuần tới, hãy cập nhật thông tin về 
các cuộc gọi tự động. 
 
Trong video này, bạn sẽ nghe xem những cuộc gọi này có thể nghe giống như thế nào - và sau đó 
học cách phát hiện và tránh những kẻ lừa đảo này. Vì vậy, nếu bạn nhận được một cuộc gọi từ 
một người tự xưng là từ IRS: 

• Gác máy. Đừng cung cấp thông tin cá nhân hoặc tài chính cho ai đó tự xưng là từ IRS. 
Nếu nghi ngờ, hãy gọi trực tiếp cho IRS theo số 1-800-829-1040. 

• Đừng gửi tiền bằng cách chuyển tiền điện tử, thẻ trả trước hoặc thẻ quà tặng cho 
một người tự xưng là từ IRS. Đó là hành vi lừa đảo. IRS sẽ không yêu cầu một loại 
thanh toán cụ thể. 

• Báo cáo cuộc gọi đó. Báo cáo các cuộc gọi IRS giả mạo cho Tổng Thanh tra về Quản lý 
Thuế của Bộ Ngân khố (TIGTA) tại tigta.gov hoặc cho FTC tại ftc.gov/complaint. Chúng 
tôi càng nhận được nhiều thông tin từ bạn thì chúng tôi càng có thể giúp chống lại những 
trò gian lận. 

• Báo cho cộng đồng của bạn. Hãy báo cho gia đình và bạn bè biết về những kẻ mạo danh 
IRS. 
 

Để biết thêm thông tin về việc ngăn chặn lừa đảo mạo danh, hãy truy cập ftc.gov/imposters. Và 
để tìm hiểu về cách dừng các cuộc gọi không mong muốn, gồm cả sử dụng công nghệ chặn cuộc 
gọi, hãy truy cập ftc.gov/calls. 
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