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VÄGTRAFIK

beslutade den 19 december 2019.
Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 18–20 §§ förordningen (2016:623)
om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik att 1 kap. 1–
3 §§, 3 kap. 16 §, 4 kap. 1 § och bilaga 1 till styrelsens föreskrifter (TSFS
2016:47) om teknisk utrustning hos redovisningscentraler för taxitrafik ska ha
följande lydelse.

1 kap.
1 § Dessa föreskrifter innehåller de krav som ska uppfyllas av den tekniska utrustning som ska certifieras för att användas i redovisningscentralens
verksamhet enligt 6 § förordningen (2016:623) om redovisningscentraler och
beställningscentraler för taxitrafik. Föreskrifterna innehåller även krav på
tillverkare av sådan utrustning.
2 § Varor som lagligen saluförs i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller i Turkiet, eller som har sitt ursprung i och som lagligen saluförs i
en Eftastat som är part i EES-avtalet, förutsätts vara förenliga med dessa
bestämmelser. Tillämpningen av dessa bestämmelser omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 764/2008 av den 9 juli 2008 om
förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska regler på produkter
som lagligen saluförts i en annan medlemsstat och om upphävande av beslut
nr 3052/95/EG (EUT L 218, 13.8.2008, s. 21) fram till den 18 april 2020 och
ska från och med den 19 april 2020 omfattas av förordning (EU) 2019/515 av
den 19 mars 2019 om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat.
3 § I dessa föreskrifter används följande begrepp med nedan angiven
betydelse.
besked

information om att en viss taxameter inte har brukats
och om orsaken till detta enligt 2 a kap. 4 § taxtitrafiklagen (2012:211)

informationssäkerhet

bevarande av konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet hos informationstillgångar
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informationstillgång

information som ska skyddas

särskiljande
nummer

nummer som avses i 3 § Transportstyrelsens föreskrifter
(TSFS 2016:17) om erkännande av yrkeskvalifikationer

taxameteruppgifter

uppgifter från taxameters körpassrapport enligt 3 kap.
7 § Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:41)
om taxitrafik

teknisk utrustning

applikation som består av mjuk- och/eller hårdvara i
valfri kombination och som ska användas i redovisningscentralens verksamhet och uppfyller de föreskrivna funktioner som krävs för att hantera föreskrivna informationstillgångar

tillverkare

varje fysisk eller juridisk person som tillverkar en
utrustning eller som låter tillverka en utrustning och
saluför den, i eget namn eller under eget varumärke

utvecklingsmiljö

den systemmiljö där tillverkaren utvecklar och tillverkar den tekniska utrustningen

3 kap.
16 § Den tekniska utrustningen ska ha en funktion för att söka ut lagrade
taxameteruppgifter för överföring. Urvalet ska ske på följande sökbegrepp,
antingen var för sig eller i kombination:
1. Taxiföretagets namn eller taxiföretagets hos Bolagsverket registrerade
firma och person- eller organisationsnummer.
2. Taxifordonets registreringsnummer.
3. Taxiförarens förarkod eller särskiljande nummer.
4. Den tidsperiod som körpass startats eller avslutats inom (fr.o.m.
datum–t.o.m. datum).

4 kap.
1 § Ansökan om certifiering ska göras hos ett sådant certifieringsorgan som
anges i 6 § förordningen (2016:623) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik.
Ansökan ska omfatta dokumentation enligt 2 kap. 14 §.
___________
Denna författning träder i kraft den 1 september 2020.
På Transportstyrelsens vägnar
JONAS BJELFVENSTAM
Jenny Bragg
(Väg och järnväg)
Utgivare: Kristina Nilsson, Transportstyrelsen, Norrköping ISSN 2000-1975
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Bilaga 1

Bilaga 1. Överföring av taxameteruppgifter
från redovisningscentral till Skatteverket
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.2 Inledande element
Information om urvalskriterier, redovisningscentral, taxiföretag och fordon.
Elementnamn

Datatyp

Förekomst

Obligatorisk
uppgift

Beskrivning

Hänvisning
till
Transportstyrelsens
föreskrifter

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Urvalskrite
rierTaxame
terinfo

[1..1]

Obligatorisk

De urvalskriterier
som Skatteverket
har angivit vid
begäran om uppgifter, för användning hos redovisningscentralen vid
skapande av
XML-filen

3 kap. 16 §

Organisatio
nsnummerT
axiforetag

Organisati
onsnumm
erTYPE
(string 10
tkn [0-9])

[0..*]

Obligatorisk om
sökning gjorts
på denna uppgift i enlighet
med Skatteverkets begäran.

Taxiföretagets
organisationsnummer. Detta
värde kan även
vara ett personnummer, för taxiföretag som bedrivs
av fysisk person.

3 kap. 16 § 1

Registrering
snummerFo
rdon

FordonRe
gNrTYPE
(string 15
tkn)

[0..*]

Obligatorisk om
sökning gjorts
på denna uppgift i enlighet
med Skatteverkets begäran.

Taxifordonets
registreringsnummer.

3 kap. 16 § 2

Forarkod

Forarkod
TYPE
(string 12
tkn)

[0..*]

Obligatorisk om
sökning gjorts på
denna uppgift i
enlighet med
Skatteverkets
begäran.

Förarkod, från
förarens taxiförarlegitimation eller
särskiljande
nummer.

3 kap. 16 § 3

Tidsperiod
DatumKorp
assStartatsE
llerAvslutats
Urvalskrite
rier

[0..*]

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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3.3 Körpassrapport
Information om körpassrapporter.
Elementnamn

Datatyp

Korpassrap
port

Förekomst

Obligatorisk
uppgift

Beskrivning

Hänvisning
till
Transportstyrelsens
föreskrifter

[0..*]

Obligatorisk

Den information
från en körpassrapport som ska
överföras till
redovisningscentralen enligt
Transportstyrelsens föreskrifter.

TSFS 2013:41
3 kap. 7 §

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 1

Lopnummer

integer

[1..1]

Obligatorisk

Löpnummer på
körpassrapporten.

MottagenHo
sRedovisnin
gscentralDat
um

dateTime

[1..1]

Obligatorisk

Datum när körpassrapport mottagits av redovisningscentral från
taxameterutrustningen.

Forarkod

integer

[1..1]

Obligatorisk

Förarkod, från
förarens taxiförarlegitimation eller
särskiljande
nummer, gällande
förare under körpasset.

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 4

Serienumme
rTaxameter

Serienum
merTYPE
(string 40
tkn

[1..1]

Obligatorisk

Serienummer på
den enhet som
innehåller de
ackumulerade
registren.

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 5

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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