
Ansökan om taxiförarlegitimation 
genom erkännande av yrkeskvalifikationer

Efternamn, alla förnamn (tilltalsnamnet understruket)

Postadress

Postnummer

Telefonnummer

Personnummer/Id-nummer

Postort Land

E-postadress
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Följande handlingar ska bifogas ansökan

som har förvärvats eller blivit erkända i Schweiz eller inom en annan EES-stat än Sverige

- Bestyrkt kopia av giltigt pass (om du inte redan har ett svenskt personnummer eller samordningsnummer)
- Bestyrkt kopia av kompetensbevis, utbildningsbevis eller annat bevis på formella kvalifikationer för taxiföraryrket
- Bestyrkt kopia av personlig ämnesförteckning för de prov, utbildningar eller motsvarande som gav dig rätten att

arbeta som taxiförare
- Bestyrkt kopia av intyg om yrkeserfarenhet som taxiförare, i förekommande fall
- Bestyrkt kopia av intyg från behörig myndighet som visar att du med hänsyn till dina personliga förhållanden kan

anses lämplig för yrket, t.ex. polisregisterutdrag.
- Uppgifter från behörig körkortsmyndighet som visar ditt körkortsinnehav. Om du inte har körkort med behörighet

D ska du bifoga uppgifter från behörig körkortsmyndighet som visar att du har haft körkort med behörighet B i
minst två år. Ett körkort som saknar behörighet D får inte ha varit återkallat eller på något sätt ogiltigt under de
senaste två åren.

- Läkarintyg för taxiförarlegitimation på fastställd blankett TSTRK1007.

Skicka ansökan till

Transportstyrelsen  
701 98 Örebro, Sverige 
eller mejla till: vag@transportstyrelsen.se 

Information

Vi tar ut en ansökningsavgift på 2 700 kronor för taxiförarlegitimation genom erkännande av 
yrkeskvalifikationer. När ansökan har kommit in till oss skickar vi en faktura till dig.
Avgiften återbetalas inte om du skulle få avslag.
OBS! Vi påbörjar prövningen av din ansökan först när ansökningsavgiften är betald.

Utförligare information finner du på www.verksamt.se och www.transportstyrelsen.se
När du använder knappen skicka med e-post blir din blankett ett dokument och du kan lägga till bilagor. 

Postadress Telefon Webbadress

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