
Phishing  suplantando  á  Axencia  Tributaria

con risco de infección por  malware

Detectouse  unha  campaña  de  correos  electrónicos  fraudulentos,  coñecida  como

(phishing)  (https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2021/11/17/que-es-el-phishing),

suplantando  á  Axencia  Tributaria.  Estes  correos  envíanse  aparentemente  desde  un

correo electrónico verídico,  o que fai  máis difícil  identificar a fraude, e teñen como

asunto “Comprobante fiscal dixital-MINISTERIO DE FACENDA E FUCION PUBLICA” ou

similar.  No  interior  indícase  ao  usuario  que  ten  pendente  presentar  certa

documentación como escusa para que faga clic nunha ligazón que realmente descarga

malware.

Recursos afectados

Calquera  usuario  que  recibise  un  correo  electrónico  destas  características,  pulsase

sobre a ligazón, e posteriormente instalado o arquivo que se descarga.

Solución

Se non descargaches nin executaches o arquivo, posiblemente o teu dispositivo non se

infectou, simplemente elimina o correo electrónico da túa bandexa de entrada. No caso

de  descargalo,  tamén  deberás  eliminar  o  arquivo  que  atoparás  no  cartafol  de

descargas.

Se descargaches e executaches o arquivo malicioso,  é  posible que o teu dispositivo

infectouse.  Para desinfectarlo  e  estar  protexido,  escanéao cun antivirus  actualizado

(https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas?herramienta_selec%5B0%5D=115)  ou

segue  os  pasos  que  atoparás  na  sección  desinfección  de  dispositivos

(https://www.osi.es/es/desinfecta-tu-ordenador).  Se  necesitas  soporte  ou  asistencia

para a eliminación do malware, INCIBE ofréceche o seu servizo de resposta e soporte

(https://www.incibe-cert.es/respuesta-incidentes) ante incidentes de seguridade.

De forma preventiva, en caso de dúbida sobre a lexitimidade dun correo electrónico ou

mensaxe, non pulses nunca sobre ningunha ligazón, nin descargues arquivos adxuntos.
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Contrasta a información poñéndoche en contacto coa empresa ou o servizo que che

contactou, sempre a través das súas canles oficiais de atención ao cliente, neste caso

coa Axencia Tributaria (https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/nuevasede.html).

Lembra  que,  para  maior  seguridade,  é  recomendable  realizar  copias  de  seguridade

(https://www.osi.es/es/copias-de-seguridad-cifrado)  de  maneira  periódica  con  toda  a

información que consideres importante para que, no caso de que o teu equipo véxase

afectado  por  algún  incidente  de  seguridade,  non  a  perdas.  Tamén é  recomendable

manter  os  teus  dispositivos  actualizados  (https://www.osi.es/es/actualizaciones-de-

seguridad)  e  sempre  protexidos  cun  antivirus  (https://www.osi.es/es/contra-virus)

actualizado e activado.

Finalmente, aprende a identificar correos electrónicos fraudulentos, ou  phishing, para

que os ciberdelincuentes non consigan que caias na trampa: “Como identificar un correo

electrónico  malicioso”  (https://www.osi.es/es/como-identificar-un-correo-electronico-

malicioso).

Detalles
Detectouse  unha  campaña  de  correos  electrónicos  fraudulentos,  ou  phishing,

simulando ser enviados desde un correo electrónico da Axencia Tributaria, aínda que

isto tamén é parte do engano co fin de dotalo de máis credibilidade. Para comprobar

quen che envía realmente un correo electrónico, segue os pasos deste artigo: Email

spoofing: comproba quen che envía un correo sospeitoso.
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Os correos electrónicos teñen como asunto “ Comprobante fiscal dixital - MINISTERIO

DE FACENDA E FUCION PUBLICA”, aínda que non se descarta que se utilicen outros

asuntos similares.

No interior do correo indícase ao usuario que ten certa documentación pendente de

presentar,  cunha data anterior  á actual,  instándolle  a facer  clic  nunha ligazón para

descargar  un  comprobante  fiscal.  Tamén,  inclúese  unha  imaxe  da  suposta

documentación cunha ligazón de descarga.

Se se pulsa sobre a ligazón “Descargar todo como. zip arquivos adxuntos (236 kb)” ou

sobre a imaxe, descargarase automaticamente no dispositivo un arquivo. zip que contén

malware.

Neste caso non se acompaña o correo electrónico de ningún logotipo oficial, aínda que

non se descarta que se xeren outras campañas similares e máis sofisticadas sobre esta

mesma temática. O obxectivo sempre será captar a atención do usuario para que abra o

correo electrónico e incitarlle a descargar un ficheiro  malicioso baixo algún pretexto do

seu interese.

Debemos estar alerta para identificar este tipo de mensaxes que se caracterizan por:

• Conteñen  imaxes  en  miniatura  que  simulan  ser  documentos  adxuntos  que

enmascaran a ligazón fraudulenta.



• A data de emisión que aparece na parte inferior adoita ser moi próxima ao día en

que se recibe o correo electrónico, ou mesmo do mesmo día. Con todo, a data na

que se identificou que o suposto documento está pendente de presentar podería

aparecer  desfasada, como é este caso.

• A dirección do remitente adoita simular ser unha entidade oficial, xa que este 

campo é bastante sinxelo de falsificar 

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2020/06/05/spoofing-o-el-robo-de-

identidades-que-no-te-enganen).

• A redacción da mensaxe non adoita conter incoherencias, nin numerosas faltas

de ortografía, o que dificulta a súa identificación.

Actualización 04/04/2022

Identificados  novos  correos  electrónicos  fraudulentos  que  suplantan  á  Axencia

Tributaria co fin de que o usuario abra e descargue un ficheiro  malicioso utilizando

como escusa que se emitiu unha factura electrónica para un pedido. Os correos están a

enviarse con asuntos do tipo ‘A túa factura esta dispoñible!’.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)
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