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Sopra Steria skal drifte IT-system for
skatteinnkrevingen i Norge

Oslo: Skatteetaten gir igjen Sopra Steria jobben med å drifte
skatteinnkrevingssystemet SOFIE. Hvert år håndterer applikasjonen mer enn
800 milliarder kroner for fellesskapet.

– Vi vant denne driftsavtalen for første gang helt tilbake i 2005, og deretter i
2012. I dag er vi svært stolte av at Skatteetaten nok en gang gir oss fornyet
tillit, vi er stolte av å hjelpe med å drifte og utvikle en så viktig



samfunnsfunksjon sier Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopra Steria.

Avtalen gjelder for de neste seks årene, med mulighet for årlig forlengelse i
ytterligere fire år. SOFIE er Skatteetatens sentrale system for innkreving av
direkte skatt, trygdeavgifter og arbeidsgiveravgift. Systemet er et av de
største IT-systemene i Skatteetaten. Systemet skal sikre god innkreving og
har over tid vokst i omfang og kompleksitet.

– I bunn og grunn er SOFIE bare en applikasjon, men den er særdeles viktig
for Norge. Den håndterer mer enn 800 milliarder kroner i årlig skatte- eller
avgiftsinntekter sier Rusti.

– Gjennom et langvarig samarbeid med Skatteetaten har vi bygget opp
betydelig kompetanse på skatt. Denne fikk vi god nytte av gjennom en lang
anbudsprosess og konstruktive forhandlinger, sier han.

Sopra Steria bistår Skatteetaten med digitale tjenester, applikasjonsutvikling
og drift og infrastruktur.

Sopra Steria er et ledende internasjonalt konsulentselskap med en av
markedets mest omfattende tjenesteporteføljer innen digitalisering.
Selskapet tilbyr strategiutvikling, IT-rådgivning, infrastruktur- og
systemutvikling, digitale løsninger og drift. Sopra Steria bistår store private
og offentlige organisasjoner i Skandinavia med å ta et digitalt lederskap
innen sin bransje. Selskapet har 45 000 medarbeidere i 25 land, og hadde en
omsetning på € 4,1 milliarder i 2018.

I Skandinavia sørger 2300 medarbeidere for en årlig omsetning på 2,9
milliarder kroner i 2018.
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