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Föreskrifter 
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter 
(TSFS 2013:41) om taxitrafik; 

beslutade den 9 december 2014. 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 2 och 3 §§ taxitrafik-

förordningen (2012:238) i fråga om styrelsens föreskrifter (TSFS 2013:41) 

om taxitrafik 

dels att 2 kap. 1 §, 3 kap. 4–6 §§, 5 kap. 6 och 7 §§, 6 kap. 5 § och 

bilagan till föreskrifterna ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas fem nya paragrafer, 5 kap. 4 a § och 6 kap.  

10–13 §§, och närmast före 6 kap. 10 § en ny rubrik av följande lydelse. 

2 kap.  

1 §1 I dessa föreskrifter används följande beteckningar med den betydelse 

som anges nedan. Priser och avgifter ska anges i kronor. 

grundavgift tariffparameter som består endast av ett fast belopp 

som debiteras kunden oberoende av sträcka och tid 

körpass den tid under vilken en taxiförare använder ett fordon 

i taxitrafik 

körpassrapport en rapport som skrivs ut från taxameterutrustningen 

och som avser ett körpass 

köruppdrag varje transport i taxitrafik 

tariff en eller flera tariffparametrar med gemensam benäm-

ning (t.ex. Taxa 1) som utgör grund eller del av grund 

för att bestämma priset för köruppdrag. I en tariff 

ingår maximalt en tariffparameter för tid respektive 

sträcka eller ett fast pris 

tariffparameter prisbildande faktor som utgör grund för beräkning av 

priset för köruppdrag 

 
1 Ändringen innebär bl.a. att orden fast pris, färdavgift och jämförpris har tagits bort 
ur förteckningen. 
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taxameterutrust-

ning 

taxameter och tillsatsanordning som ska användas 

tillsammans i taxitrafik enligt 5 kap. 1 § taxitrafikför-

ordningen (2012:238)  

tilläggsavgift tillägg för extra tjänster i samband med färden som 

inte ingår i färdavgiften 

3 kap.  

4 § Taxiföraren ska registrera uppgifter om varje köruppdrag och varje 

körpass i taxameterutrustningen så att kvitton, följesedlar och körpass-

rapporter kan skrivas ut från taxameterutrustningen. 

5 § Taxiföraren ska, om köruppdrag utförs till fast pris eller beräknas på 

annat sätt än av taxameterutrustningen, registrera priset när köruppdraget 

påbörjas. Priset får dock registreras i samband med att köruppdraget avslutas 

om det är en upphandlad samhällsbetald resa som beräknas av ett externt 

samplaneringssystem.  

6 § Den som har taxitrafiktillstånd får inte i taxameterutrustningen 

använda tariffer med negativa tariffparametrar. Taxiföraren får inte reducera 

belopp som är registrerat i taxameterutrustningen.  

5 kap.  

4 a § Den som har taxitrafiktillstånd ska ge in en kopia av 

körpassrapporten till Transportstyrelsen, om styrelsen begär det. 

6 § När ett taxifordon kontrolleras av polisman eller bilinspektör ska 

taxiföraren se till att ingen uppräkning av belopp sker och att ingen 

tiddrivning är i funktion under kontrollen. 

7 § Efter utskriften av rapporten avseende taxameterkontroll ska 

taxiföraren se till att taxameterutrustningen återgår till närmast föregående 

driftsinställning. 

6 kap.  

5 § Jämförpris ska anges för varje tariff där fast pris inte tillämpas.  

Prisuppgift 

10 § En prisuppgift enligt 2 kap. 17 § taxitrafiklagen (2012:211) ska 

lämnas i läsbar och varaktig form och på sådant sätt att passageraren har 

möjlighet att ta emot beviset om lämnad prisuppgift. Passageraren har alltid 

rätt att få prisuppgiften i form av en pappershandling om passageraren begär 

det. 

Prisuppgiften ska innehålla följande uppgifter om köruppdraget: 

1. rubriken Bevis om prisuppgift/Evidence of price,  
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2. taxiföretagets namn och person-, samordnings- eller organisations-

nummer, 

3. taxifordonets registreringsnummer (om känt vid beställningstillfället), 

4. taxiförarens förarkod (om känt vid beställningstillfället), 

5. datum, 

6. start- och slutplats, 

7. uppskattad tidpunkt för starten, och 

8. lämnat pris. 

11 § Taxiföraren ska på begäran av polisman eller bilinspektör överlämna 

bevis om prisuppgifter för kontroll. Bevis om prisuppgifter avseende de 

senaste två dygnen ska finnas tillgängliga i fordonet. 

12 § Bevis om prisuppgifter ska sparas på ett beständigt sätt i sex månader 

från det datum som angetts på prisuppgiften.  

13 § Den som har taxitrafiktillstånd ska ge in en kopia av beviset om 

prisuppgift till Transportstyrelsen, om styrelsen begär det. 

___________ 

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2015.  

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

STAFFAN WIDLERT 

 Maria Åkerlund 

 (Väg- och järnvägsavdelningen) 

 

 

Utgivare: Kristina Nilsson, Transportstyrelsen, Norrköping   ISSN 2000-1975 
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Bilaga. Prisinformation på taxifordon 

Prisinformation inne i taxifordonet 

(Här anges taxiföretagets eller sammanslutningens namn, adress och 

telefonnummer.) 

 

Tariff När Kostnad Jämförpris 

10 km som tar 

15 min 

1 Vardag klockan … Grundavgift … + 

… kr/km + 

… kr/tim 

… kr 

2  Grundavgift … + 

… kr/km + 

… kr/tim 

… kr 

osv.  Grundavgift … + 

… kr/km + 

… kr/tim 

… kr 

Begär alltid taxameterkvitto! 

Följande avgifter tillämpas. 

 Storbilstaxa 

 Väntetidsavgift 

 Stations-/terminalavgift 

 Avgift för särskild skyddsanordning för barn och skrymmande gods 

Fasta priser tillämpas. 

Skriftlig information finns hos föraren. 

 

Kommentar till prisinformation inne i taxifordonet 

Prisinformationen ska anges tariffvis. Första tariffen är den tariff som 

används för första gången under måndagen och som inte har övergått från 

söndagen. Därefter anges tarifferna i kronologisk ordning, det vill säga i 

tidsföljd. 

 

Tariffbeteckningen ska motsvara den som taxiföretaget eller sammanslut-

ningen tillämpar. 

 

Ordet vardag får bytas ut till veckodag/-dagar.   

 

Information om storbilstaxa, väntetidsavgift, stations-/terminalavgift och 

avgift för särskild skyddsanordning för barn och skrymmande gods samt fast 

pris behövs inte, om någon eller några av dessa inte tillämpas. Om andra 

tilläggsavgifter tillämpas ska även de redovisas på samma sätt som de 

nämnda. 

 

Jämförpris ska redovisas i enlighet med 6 kap. 5 § dessa föreskrifter. 

 



Bilaga  

 

 

6 

TSFS 2014:145 

 

Prisinformation på taxifordonets utsida 

(Här anges taxiföretagets eller sammanslutningens namn.) 

 

PRISINFORMATION   

När Jämförpris 

10 km som tar 15 min 

Det högsta 

jämförpriset som 

tillämpas av detta 

taxifordon 

 

… kr 

Vardag klockan … … kr 

 … kr 

 … kr 

Begär alltid taxameterkvitto! 

Grunderna för hur priset bestäms framgår av prisinformationen på insidan av 

taxifordonet! 

Följande avgifter tillämpas. 

 Storbilstaxa 

 Väntetidsavgift 

 Stations-/terminalavgift 

 Avgift för särskild skyddsanordning för barn och skrymmande gods 

Fasta priser tillämpas. 

Skriftlig information finns hos föraren. 

 

Kommentar till prisinformation på taxifordonets utsida 

All text och alla siffror i prisinformationsdekalen ska skrivas med tecken-

snittet Calibri storlek 18 eller motsvarande, med följande undantag. 

1. Taxiföretagets eller sammanslutningens namn ska skrivas med tecken-

snittet Calibri storlek 24 eller motsvarande. 

2. Ordet prisinformation ska skrivas med teckensnittet Calibri storlek 28 

eller motsvarande. 

3. Jämförpriserna och förkortningen kr i mittenkolumnen ska skrivas med 

teckensnittet Calibri storlek 26 eller motsvarande. 

4. Texten ”Det högsta jämförpriset som tillämpas av detta taxifordon” 

ska skrivas med teckensnittet Calibri storlek 20 eller motsvarande. 

5. Jämförpriset och förkortningen kr i högra kolumnen ska skrivas med 

teckensnittet Calibri storlek 93 eller motsvarande. 

6. Informationen i rutan längst ner i dekalen ska skrivas med teckensnit-

tet Calibri storlek 16 eller motsvarande. 

 

Tidsangivelserna ska redovisas i samma ordning som den som framgår i 

prisinformationen som ska finnas på insidan av taxifordonet. 

 

Information om storbilstaxa, väntetidsavgift, stations-/terminalavgift och 

avgift för särskild skyddsanordning för barn och skrymmande gods samt fast 

pris behövs inte, om någon eller några av dessa inte tillämpas. Om andra 
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tilläggsavgifter tillämpas ska även de redovisas på samma sätt som de 

nämnda. 

 

Jämförpris ska redovisas i enlighet med 6 kap. 5 § dessa föreskrifter. 

 

 

 


