
Ansökan om taxitrafiktillstånd
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Underskrift av behörig företrädare

Postadress Telefon Webbadress

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

Sökande

E-postadress

Namn

Postnummer

Telefonnummer dagtid (även riktnummer)Adress

Personnummer/Organisationsnummer

Sid 1 av 2

Datum

Ort

Vi tar ut en ansökningsavgift på 8 300 kronor. 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.

Skicka ansökan till 
Transportstyrelsen, 701 98 Örebro

Namnförtydligande

Handlingar som ska bifogas ansökan - se blankettens baksida

Underskrift av trafikansvarig Namnförtydligande

Yrkeskunnande

Sökanden (fysisk person) eller trafikansvarig har avlagt eller ska avlägga prov den: 
(Ange datum)

Trafikansvarig (se information på blankettens baksida)
Namn Personnummer (10 siffror)



Sid 2 av 2
*12012012*

*12012012*
*12012012*

i enskild näringsverksamhet: innehavaren
i aktiebolag och ekonomiska föreningar: den verkställande direktören, om det finns en sådan, annars   
den styrelseledamot som bolaget eller föreningen har utsett
i kommanditbolag och andra handelsbolag: varje bolagsman
i ideella föreningar och stiftelser: den styrelseledamot som föreningen eller stiftelsen har utsett
i europeiska ekonomiska intressegrupperingar: företagsledaren
i utländska företag (filialer): den verkställande direktören i filialen
i statliga och kommunala organ samt hos andra privaträttsliga juridiska personer än som avses i      
punkterna ovan: den eller de som organet respektive den juridiska personen har utsett
i näringsverksamhet som bedrivs av näringsidkare bosatta utanför EES: föreståndaren.

Om det finns särskilda skäl får Transportstyrelsen medge
- att någon annan än den eller de som nu har angetts ska vara trafikansvarig
- att kommanditdelägare undantas från att vara trafikansvarig.

Handlingar som ska bifogas ansökan

Om sökanden är en fysisk person (enskild firma), ska följande handling bifogas
• ekonomisk redovisning enligt särskild blankett.

Om sökanden är en juridisk person (till exempel aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening) 
ska följande handlingar bifogas
• Ekonomisk redovisning enligt särskild blankett.
• Aktieägarförteckning för aktiebolag, till exempel kopia av aktieboken. Aktieägarnas person-
   eller organisationsnummer, samt antal aktier för respektive aktieägare ska framgå.
• Aktuellt stämmoprotokoll med uppgift om insats och firmateckning för ekonomisk förening.

Alternativt ifyllda uppgifter nedan om sökanden är aktiebolag:

Aktierna i företaget ägs av:

Namn          Personnummer/Organisationsnummer   Antal aktier

...........................................................     ...........................................................    ..................

..........................................................       ..........................................................    ..................

..........................................................       ..........................................................    ..................

Blanketten för ekonomisk redovisning kan hämtas på www.transportstyrelsen.se/yrkestrafik.

Vem är trafikansvarig?

•

•
•
•
••

•

•

•
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