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MINISTERSTWO FINANSÓW OSTRZEGA PRZED
ZŁOŚLIWYM OPROGRAMOWANIEM
Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywą korespondencją mailową. W środowym komunikacie
resort wyjaśnił, że pocztą elektroniczną rozsyłane są fałszywe wiadomości podszywające się pod
pracowników MF.
"Uwaga na fałszywą korespondencję mailową. Pocztą elektroniczną rozsyłane są fałszywe wiadomości
podszywające się pod pracowników resortu ﬁnansów. Wiadomości te różnią się treścią, ale zawsze
zawierają link lub załącznik z niebezpiecznym oprogramowaniem" - ostrzega resort ﬁnansów.
W e-mailach znajdują się sformułowania: "Proszę o zapoznanie się z pismem i wdrożenie w życie
zawartych w nim zaleceń i uwag na prowadzonych przez Panów kontraktach", "Do stosowania", „W
załączeniu przesyłam polecenie. Proszę o przekazanie go podległym wam prowadzącym/kierownikom
kontraktów".
Ministerstwo informuje, że otwieranie zamieszczonych w wiadomościach linków lub załączników, jak
również wysyłanie odpowiedzi do nadawcy jest niebezpieczne, ponieważ może spowodować
zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem.
"Prosimy o dokładną weryﬁkację adresu nadawcy pod kątem zgodności z domeną mf.gov.pl.
Apelujemy o nieotwieranie linków i załączników z e-maili od nieznanych nadawców, a także
nieodpowiadanie na takie wiadomości" - dodaje MF.
Wcześniej w środę resort ﬁnansów ostrzegł przed fałszywymi wiadomościami e-mail nt. „Krajowej
Kontroli Skarbowej". Ich autor podszywa się pod pracownika Krajowej Administracji Skarbowej i prosi o
wypełnienie załączonego formularza. "Korespondencja ta nie jest wysyłana z serwerów Krajowej
Administracji Skarbowej" - podkreśla MF.
Według ministerstwa otwieranie załączonego pliku lub wysyłanie odpowiedzi do nadawcy jest
niebezpieczne, ponieważ może spowodować zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem
lub przekazanie danych nieuprawnionym osobom.
"Ministerstwo Finansów przekazało informację o fałszywych mailach do Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego" - zaznaczono.
Podejrzane e-maile mają następującą treść (bez polskich znaków, pisownia oryginalna): "W zwiazku z
przeprowadzeniem Krajowej Kontroli Skarbowej dnia. 17.05.2019r, oraz braku mozliwosci kontaktu
telefonicznego, w zalaczniku przesylamy formularz UAC 73, ktory nalezy wypelnic i przeslac do
wlasciwego dla Panstwa ﬁrmy Urzedu Skarbowego, lub przeslac w odpowiedzi na tego mailla. Prosimy
o odeslanie poprawnie wypelnionego formularza w terminie 7 dni od otrzymania tego mailla".
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