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 Skatteverket förlänger avtalet med Capgemini som strategisk leverantör 
 

 
Stockholm den 8 november 2013 – Skatteverket har förlängt ramavtalet med Capgemini. Ramavtalet 
omfattar leverans av strategiska utvecklingstjänster och resurskonsulttjänster och har förlängts 
ytterligare ett år utifrån en långvarig affärsrelation med Skatteverket.  

 

Under 2007 valde Skatteverket Capgemini Sverige AB till sin strategiska leverantör för att få en större 

leveransförmåga och leveranssäkerhet samt stärkt kompetens inom strategiska områden. Detta innebär att 

Capgemini är den leverantör som Skatteverket normalt sett nyttjar vid behov av skalbarhet och expertis inom 

utveckling och resurskonsulttjänster. Avtalet omfattar även leverans av tjänster för Kronofogdens räkning. 

 

Under avtalets första sex år har Capgemini bland annat arbetat med områden som handläggning av 

inkomsttaxering, elektronisk inkomstdeklaration och hushållsnära tjänster.  

 

– Vi är mycket stolta att få arbeta med Skatteverket och Kronofogden som båda har en tydlig vilja att bredda e-

vägen för att ytterligare förenkla för medborgare och företag och ge sina anställda utrymme för att kunna utföra 

ännu mer kvalificerade arbetsuppgifter, säger Leendert Venema, VD för Capgemini Sverige AB.  

  

– Vi är mycket glada att Skatteverket ger oss fortsatt förtroende som strategisk leverantör. Sverige har idag ett 

av världens mest effektiva skatteverk och vi har nu möjlighet att fortsätta bidra till utvecklingsarbetet, säger 

Anneli Samuelsson, CEO Capgemini Consulting Sverige & Finland.  

 

Genom förlängningen kommer Skatteverket och Kronofogden att ha fortsatt tillgång till Capgeminis nationella 

och internationella expertis i allmänhet och från skatteområdet i synnerhet, där Capgemini är världsledande. 

Capgemini ska fortsätta att vara ett stöd i utvecklingsprocessen av IT-stöd till Skatteverkets och Kronofogdens 

verksamhet och framförallt förstärka de strategiska utvecklingsprojekten. 

 

Skatteverkets vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. Den fortsatta digitaliseringen av verksamheten 

är en viktig komponent för att realisera denna vision. Skatteverkets elektroniska inkomstdeklaration är den 

offentliga e-tjänst som vi svenskar använder mest och är mest nöjda med. Skatteverket har under de senaste 

åren fått flera utmärkelser som bästa e-förvaltningsmyndighet och Sveriges modernaste myndighet. 
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Om Capgemini 
Med fler än 130 000 anställda i 44 länder är Capgemini en av världens främsta leverantörer av management-, 
teknik- och outsourcingtjänster. 2012 rapporterade gruppen en omsättning på 10.3 miljarder Euro. 
Tillsammans med våra kunder, skapar och levererar vi på Capgemini verksamhets- och tekniklösningar som 
motsvarar kundernas affärsbehov och de resultat de vill uppnå. 
En stark multikulturell organisation har gett oss möjligheten att utveckla ett unikt sätt att samarbeta, 
Collaborative Business Experience™, som bygger på Rightshore®, vår globala leveransmodell. 
 
Läs mer på www.se.capgemini.com 
 
Rightshore® är ett registrerat varumärke som tillhör Capgemini 
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