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Näringsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Remiss Redovisningscentraler för taxi (Ds 2013:66)
N2013/4908/TE
Konkurrensverket har tidigare i olika sammanhang1 framfört att det är angeläget
att statsmakterna inför regler som innebär att samtliga taxiföretag ska överföra
uppgifterna i taxametern till särskilda redovisningscentraler och välkomnar därför att utredningen nu föreslår detta.
Utredningens förslag att upphäva möjligheten att bevilja undantag från kravet på
taxameter bör dock enligt Konkurrensverket tills vidare avstyrkas. Skälen till
detta är följande.
Det är från konkurrenssynpunkt angeläget att inte i onödan införa regler som kan
utgöra hinder för utvecklingen av ny teknik eller nya affärsformer. På detta
område är det t.ex. tänkbart att nya former av eller helt andra möjliga innovativa
lösningar än dagens taxametrar kan komma att utvecklas. Det finns redan idag
alternativa tekniska lösningar för registrering och betalning av taxiresor. Det
framgår inte av underlaget om utredningen har beaktat dessa. Om möjligheten att
bevilja undantag från taxameterkravet försvinner kommer detta sannolikt att försvåra en utveckling som kan vara positiv för konkurrensen och därmed gagna
taxikunderna.
Konkurrensverket föreslår därför att möjligheten till en mer teknikneutral lösning
utreds närmare. En utgångspunkt bör då vara att endast tillåta sådana alternativa
lösningar som uppfyller lika höga krav som utredningen nu föreslagit med syfte
att stävja förekomsten av fusk och förbättra Skatteverkets kontrollmöjligheter.

Yttranden: Betänkandet Ekonomisk brottslighet inom taxinäringen (SOU 2004:102), dnr 1079/2004,
Utkast till lagrådsremiss Redovisningscentraler inom taxinäringen, dnr 540/2006, och Förslag för att
minska skattefusket i taxinäringen (skrivelse till Näringsdepartementet), dnr 631/2009.
Rapporter: Konkurrensen i Sverige 2007 (Konkurrensverkets rapportserie 2007:4), Åtgärder för bättre
konkurrens – konkurrensen i Sverige/förslag (konkurrensverkets rapportserie 2009:4).
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Under tiden detta utreds bör möjligheten att få undantag från taxameterkravet
bibehållas. Det är i så fall viktigt att en enhetlig tillämpning av undantagsreglerna
säkerställs och att eventuella möjligheter till fusk förhindras. Eventuellt kan därför kraven för att få undantag samtidigt behöva förändras.
Konkurrensverket har i övrigt inget att invända mot förslagen i promemorian.

_____________________________
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören. Föredragande har varit konkurrenssakkunnige Owe Gärdin.

Dan Sjöblom
Owe Gärdin
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