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HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och 
kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ 
har över 1600 specialister och finns i sex länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm 
Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se 

 

 
 
HiQ utökar samarbetet med Skatteverket 
 
HiQ fortsätter hjälpa Skatteverket att vara i framkant inom den digitala utvecklingen. HiQ levererar  
nu ett agilt resursteam som kommer förenkla och förbättra för samtliga företag, organisationer  
och löntagare i Sverige.  
 
HiQ har lång erfarenhet av teamleveranser och är experter på att uppvisa en hög produktivitet samt en 

flexibilitet där kundens behov styr teamens sammansättning.  
 
Teamet som HiQ nu levererar till Skatteverket kommer leda och bemanna ett utvecklingsprojekt som 
utvecklar ett system som hanterar beskattningsunderlag.  

– Vi är väldigt stolta över förtroendet att få teckna avtal med Skatteverket och ser fram emot att  
fortsätta bidra till att förenkla miljontals svenskars kontakt med myndigheterna, säger Magnus Gudéhn,  
vd på HiQ Stockholm.  

 
Bakgrunden till samarbetet är att Skatteverket ska implementera nödvändiga förändringar inom 
inkomstskatteområdet, utifrån ny lagstiftning gällande arbetsgivarredovisning på individnivå. HiQs agila 
resursteam kommer nu hjälpa dem med det.  

– Skatteverket är en av de myndigheter i Sverige som har högst förtroende hos medborgarna, och nu får  
vi möjligheten att hjälpa dem att bli ännu effektivare. Vi har hjälpt Skatteverket att modernisera och 
digitalisera sina tjänster i mer än tio år nu. I och med det här uppdraget så ska vi fortsätta att göra det,  

säger Magnus Gudéhn.  
 
Avtalet löper till och med 31 mars 2019, med optioner på ytterligare 30 månader. 
 

 
För mer information, kontakta gärna:  
Erik Ridman, kommunikationschef, HiQ, tfn: 070-750 80 60, e-post: erik.ridman@hiq.se 

Magnus Gudéhn, vd HiQ Stockholm, tfn: 070-420 00 82, e-post: magnus.gudehn@hiq.se 
 
 


