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

beslutade den 16 juni 2016. 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 2 § taxitrafikförord-

ningen (2012:238) och 19 och 20 §§ förordningen (2016:623) om redovis-

ningscentraler för taxitrafik i fråga om styrelsens föreskrifter (TSFS 

2013:41) om taxitrafik 

dels att bilagan till föreskrifterna ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 7 och 8 §§, av följande 

lydelse. 

 

3 kap. 

7 § Taxameteruppgifter som ska överföras till en redovisningscentral för 

taxitrafik enligt 2 a kap. 1 § taxitrafiklagen (2012:211) ska omfatta följande 

uppgifter från varje körpassrapport och uppgifter enligt 19 från kvitto eller 

följesedel: 

1. Löpnummer. 

2. Taxiföretagets namn eller taxiföretagets hos Bolagsverket registrerade 

firma och person- eller organisationsnummer. 

3. Taxifordonets registreringsnummer. 

4. Taxiförarens förarkod. 

5. Serienummer för taxametern. Om taxametern består av flera enheter, 

ska serienummer anges för den enhet som innehåller ackumulerade register. 

6. Datum för senaste plombering. 

7. Datum och tidpunkt då körpasset startade. 

8. Datum och tidpunkt då körpasset avslutades. 

9. Under körpasset tillryggalagd körsträcka (km). 

10. Om taxametern som används är av en typ som är godkänd efter den 

30 oktober 2006: Under körpasset tillryggalagd körsträcka i lägen 

”UPPTAGEN” och ”STOPPAD” (km). 

11. Om taxametern som används är av en typ som är godkänd den  

30 oktober 2006 eller tidigare: Under körpasset tillryggalagd körsträcka i 

lägen ”TARIFF” och ”KASSA”. 

12. Antal under körpasset registrerade köruppdrag med särredovisning av 

löpnummer för första och sista köruppdragen. 

13. Om taxametern som används är av en typ som är godkänd efter den 

30 oktober 2006: ackumulerat värde vid körpassets slut i register för 
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a) taxifordonets totala färdsträcka,  

b) den totala färdsträckan när taxitjänsten togs i anspråk,  

c) det totala antalet körningar,  

d) det totala belopp som påförts som tilläggsavgifter, och 

e) det totala belopp som påförts som färdavgifter.  

14. Om taxametern är av en typ som är godkänd den 30 oktober 2006 

eller tidigare: ackumulerat värde vid körpassets slut i register för 

a) taxifordonets totala körsträcka med taxametern i samtliga funktions-

lägen (km),  

b) taxifordonets totala körsträcka med taxametern i lägen ”LEDIG”, 

”TARIFF” och ”KASSA” (km),  

c) taxifordonets totala körsträcka med taxametern i lägen ”TARIFF” och 

”KASSA” (km),  

d) totalt antal köruppdrag, och  

e) totalt registrerat belopp (kr). 

15. Taxameterns totala färdsträcka med taxametern i driftsinställningen 

”UPPTAGEN”. Denna punkt gäller endast för taxametrar som är godkända 

enligt Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter 

och allmänna råd (STAFS 2012:5) om tillsatsanordningar till taxametrar. 

16. Under körpasset inkört belopp kontant med särredovisning av i 

beloppen ingående mervärdesskatt och skattesats. 

17. Under körpasset inkört belopp kredit med särredovisning av i belop-

pen ingående mervärdesskatt och skattesats. 

18. Redovisning av samtliga under körpasset registrerade köruppdrag i 

tidsordning:  

a) Köruppdragets löpnummer, om taxametern utöver löpnummer för 

varje kvitto eller följesedel skapar ett sådant för köruppdrag. 

b) Datum och tidpunkt då köruppdrag påbörjats.  

c) Datum och tidpunkt då köruppdrag avslutats.  

d) Under köruppdrag tillryggalagd vägsträcka (km).  

e) Under köruppdrag nyttjade tariffer med särredovisning av typ av tariff 

och tariffvärden.  

f) Slutlig summa med särredovisning av i beloppet ingående moms och 

momssats. 

19. Redovisning av samtliga under köruppdraget registrerade betalningar 

med särredovisning av uppgift om redovisningen avser kvitto eller följe-

sedel: 

a) Kvittots eller följesedelns löpnummer. 

b) Datum och tidpunkt då betalning skett, om dessa uppgifter har 

registrerats.  

c) Det belopp som betalats. 

8 § Anmälan om vilken redovisningscentral som tillståndshavaren överför 

taxameteruppgifter till ska göras på formulär som har fastställts av 

Transportstyrelsen. 
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___________ 

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2016 i fråga om bilagan 

och i övrigt den 1 maj 2017. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

MARIA ÅGREN 

 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 

Prisinformation inne i taxifordonet när jämförpris tillämpas 

(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. 

 Väntetidsavgift 

 Stations-/terminalavgift 

 Avgift för särskild skyddsanordning för barn och skrymmande gods 

Fasta priser tillämpas. 

Storbilstaxa tillämpas vid körning med fler än 4 passagerare. 

Skriftlig information finns hos föraren. 

 

Prisinformationen ska anges i tariffer. 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 eller veckodagar.   

 

Information om väntetidsavgift, stations-/terminalavgift och avgift för 

särskild skyddsanordning för barn och skrymmande gods samt fast pris och 

storbilstaxa behövs inte, om någon eller några av dem 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 2016:49 

Prisinformation inne i taxifordonet när endast fasta priser tillämpas 

Om endast fasta priser tillämpas får fordonet istället vara försett med 

följande prisinformation.    

 

(Här anges taxiföretagets eller sammanslutningens namn, adress och 

telefonnummer.) 

 

 

Endast fast pris enligt prislista 

 

 Begär alltid taxameterkvitto eller följesedel! 

Följande avgifter tillämpas. 

 Väntetidsavgift 

 Stations-/terminalavgift 

 Avgift för särskild skyddsanordning för barn och skrymmande 

gods 

Storbilstaxa tillämpas vid körning med fler än 4 passagerare. 

Skriftlig information finns hos föraren. 

 

Information om väntetidsavgift, stations-/terminalavgift och avgift för 

särskild skyddsanordning för barn och skrymmande gods samt storbilstaxa 

behövs inte, om någon eller några av dem inte tillämpas. Om andra tilläggs-

avgifter tillämpas ska även de redovisas på samma sätt som de nämnda. 
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Prisinformation på taxifordonets utsida  

Prisinformation på taxifordonets utsida när jämförpris tillämpas 

(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. 

 Väntetidsavgift 

 Stations-/terminalavgift 

 Avgift för särskild skyddsanordning för barn och skrymmande 

gods 

Fasta priser tillämpas. 

Storbilstaxa tillämpas vid körning med fler än 4 passagerare. 

Skriftlig information finns hos föraren. 

 

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 i prisinformationen 

som ska finnas på insidan av taxifordonet. 

 

Information om väntetidsavgift, stations-/terminalavgift och avgift för 

särskild skyddsanordning för barn och skrymmande gods samt fast pris och 

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

nämnda. 

 

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

Prisinformation på taxifordonets utsida när endast fasta priser tillämpas 

Om endast fasta priser tillämpas får fordonet istället vara försett med 

följande prisinformation. 

 

(Här anges taxiföretagets eller sammanslutningens namn.) 

 

PRISINFORMATION 

 

Endast fast pris enligt prislista 

 

Begär alltid taxameterkvitto eller följesedel! 

Följande avgifter tillämpas. 

 Väntetidsavgift 

 Stations-/terminalavgift 

 Avgift för särskild skyddsanordning för barn och skrymmande 

gods 

Storbilstaxa tillämpas vid körning med fler än 4 passagerare. 

Skriftlig information finns hos föraren. 

 

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

tet Calibri storlek 16 eller motsvarande. 

 

Information om väntetidsavgift, stations-/terminalavgift och avgift för 

särskild skyddsanordning för barn och skrymmande gods samt storbilstaxa 

behövs inte, om någon eller några av dem inte tillämpas. Om andra tilläggs-

avgifter tillämpas, ska även de redovisas på samma sätt som de nämnda. 


