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Postadress Telefon Webbadress

Transportstyrelsen, 701 98 Örebro 0771-503 503 www.transportstyrelsen.se

Underlag för Transportstyrelsens prövning av tillräckliga ekonomiska resurser

Den som söker tillstånd till taxitrafik ska visa att han har tillräckliga ekonomiska resurser för att starta och driva 
företaget. Kravet på ekonomiska resurser ska fortlöpande vara uppfyllt. Det innebär bl.a. att Transportstyrelsen, i 
samband med att verksamheten utökas med ytterligare fordon, ska pröva om den som bedriver trafiken uppfyller de 
ekonomiska kraven. Det innebär också att Transportstyrelsen i sitt tillsynsarbete, när som helst kan kräva att en 
tillståndshavare visar att han uppfyller de ekonomiska kraven - 2 kap 9 § taxitrafiklagen (2012:211).

Juridisk person

Detta underlag avser

tillstånd utökning av antal fordon tillsyn

Ekonomiska resurser visas genom att ekonomisk ställning på nästa sida fylls i.
Begreppsförklaringar finns på sidan 3.

- Uppgifterna i sammanställningen ska fyllas i från periodsbokslut/balansrapport som inte är äldre än två       
  månader eller från senaste årsbokslut/årsredovisning som inte är äldre än sex månader.

- Kopia av periodbokslut/balansrapport/årsbokslut/årsredovisning ska alltid bifogas.

- Delägare i handelsbolag och komplementär i kommanditbolag som vill använda privatekonomisk situation  
  ska styrka uppgifterna på blankett för enskild person.

Transportstyrelsen kan vid sin prövning komma att begära in ytterligare handlingar som belyser den 
ekonomiska situationen.
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Taxitrafik

Antal fordon (Vid utökning ska totala antalet fordon i rörelsen, inklusive tillkommande 
fordon, anges i sammantaget för alla tillståndsslag.)

Organisationsnummer

Upplysningar

Namn
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En sökande/tillståndshavare ska förfoga över kapital och reserver om minst 100 000 kronor för ett fordon 
och 50 000 kronor för varje fordon därutöver. Observera att tillgängligt kapital och reserver ska motsvara 
samtliga fordon som ska användas i rörelsen.

Ekonomisk ställning per .................................................................
datum

Uppgifterna ska styrkas med 
årsredovisning/årsbokslut, periodbokslut, 
balansrapport eller med revisorsintyg.

Långfristiga skulder utan äganderättsförbehåll 
eller panträtt (kopia av lånehandling och 
senaste låneavi). Beloppet ska inte frånräknas
reserver.
Summa:

Summa reserver

Summa kapital och reserver

Summa kapital

1. Kapital
Omsättningstillgångar

- Kassa, bank

- Kortfristiga placeringar

- Kortfristiga fordringar

- Varulager

Outnyttjad del av beviljad checkkredit

Kortfristiga skulder

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

2. Reserver
Anläggningstillgångar

- Finansiella anläggningstillgångar

- Materiella anläggningstillgångar

- Immateriella anläggningstillgångar

Långfristiga skulder för vilka äganderätts-
förbehåll, panträtt ställts i tillgångarna.
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Intyg eller motsvarande av bank där beviljad 
kredit och utnyttjad kredit framgår
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Jag försäkrar att ovanstående uppgifter är riktiga och 
sanningsenliga.

Datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Underskrift av auktoriserad/godkänd revisor

Namnförtydligande

Byrå/företag

Godkänd/auktoriserad via

Organisationsnummer



Begreppsförklaringar

2 kap 9 § taxitrafiklagen (2012:211)

Den som söker trafiktillstånd ska ha tillräckliga ekonomiska resurser för att på ett tillbörligt sätt kunna starta 

och driva företaget. Vid prövningen härav ska främst likviditet och soliditet beaktas. Om inte särskilda skäl 

föranleder annat ska sökanden anses ha tillräckliga resurser, om han förfogar över kapital och reserver om 

minst 100.000 kronor för ett fordon och 50.000 kronor för varje därutöver tillkommande fordon.

Periodbokslut utgör en redovisning av den ekonomiska ställningen och resultatutvecklingen med i stort sett 

samma krav på exakthet som i ett årsbokslut/i en årsredovisning. I periodbokslutet ska hänsyn tas till 

erforderliga periodiseringar för att få en rättvisande bild.

Kapital utgörs av omsättningstillgångar (OT) + outnyttjad del av checkkredit- kortfristiga skulder (KS).

Omsättningstillgångar kan till exempel bestå av banktillgodohavanden och fordringar som förfaller till 

betalning inom ett år.

Kortfristiga skulder förfaller till betalning inom ett år. Kan utgöras av leverantörsskulder, amorteringar inom 

ett år, personalskulder etc.

Reserver utgörs av anläggningstillgångar (AT) - långfristiga skulder (LS) för vilka panträtt, såsom till 

exempel äganderättsförbehåll och fastighetsinteckning ställts i tillgångarna (såväl OT som AT).

Anläggningstillgångar utgörs av tillgångar som kan användas som säkerhet (till exempel aktier, fastigheter, 

fordon). Dessa tillgångar tas upp till bokfört värde eller verkligt värde enligt värderingsintyg med avdrag för 

beräknade försäljningskostnader.

Långfristiga skulder har förfallotider som är längre än ett år. De långfristiga skulder för vilka 

äganderättsförbehåll, panträtt ställts i tillgångarna ska inräknas. Skulder för vilka säkerhet ställts såsom 

företagsinteckning eller annan generell säkerhet behöver däremot inte inräknas.

Vid beräkningen av om sökanden/tillståndshavaren förfogar över kapital och reserver som uppgår till minst 

den i 2 kap. 9 § taxitrafiklagen  (2012:211) angivna miniminivån summeras det tillgängliga kapitalet och de 

tillgängliga reserverna.

Kassalikviditet beräknas enligt formeln

Omsättningstillgångar - varulager + outnyttjad del av checkkredit x 100

Kortfristiga skulder

Framräknad likviditet bör inte understiga 100 för att anses vara tillfredsställande.

Soliditeten beräknas enligt formeln

Justerat eget kapital x 100

Summa tillgångar

Justerat eget kapital = Eget kapital + egen kapitalandel i obeskattade reserver.

Framräknad soliditet bör inte understiga 12% för att anses vara tillfredsställande.
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Övriga upplysningar
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