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Legalisera samåkningstjänster - tre 
förslag från Liberalerna 

 

Politik slår ekonomi, men ny teknik slår politik. Detta är idag mer uppenbart än på länge: politiken 
och lagstiftning har inte hunnit anpassa sig till delningsekonomin i allmänhet och till Uber i 
synnerhet.  

Det är allvarligt, inte bara för att det riskerar att skapa ett stort gap mellan gällande lagstiftning och 
den allmänna rättsuppfattningen, utan också för att det riskerar att stoppa oss alla från att vinna 
fördelar när alla kan köpa, sälja, hyra och dela med ett minimum av administration.  

I fallet Uber, mer specifikt den tjänst som benämns Uberpop, står flera legala hinder i vägen för 
tjänsten att växa. Till stor del beror detta på att rättsläget ännu håller på att klarna och att 
Skatteverket är helt beroende av självrapportering. Vidare är det uppenbart att Uberpops 
affärsmodell inte får plats på taximarknaden så som den idag är reglerad. Liberalerna föreslår i tre 
punkter att lagstiftningen och dess tillämpning nu uppdateras och moderniseras. 

 

Förenklat taxitillstånd 
Förare har fällts i både tingsrätt och hovrätt för att de saknar taxitrafiktillstånd och 
taxilegitimationen. För att erhålla taxitrafiktillstånd respektive taxiförarlegitimation ställs en rad 
krav vad gäller exempelvis yrkeskunnande, ekonomiska resurser och laglydighet. Självklart ska det 
ställas krav på laglydighet, men i övrigt bör kraven sänkas. Som konsument är du införstådd med att 
samåkningtjänster är en annan typ av taxitjänst än traditionell taxi med en i vissa fall lägre 
servicenivå. Liberalerna föreslår därför att det vid sidan av dagens taxitrafiktillstånd och 
taxiförarlegitimation införs ett förenklat taxitillstånd. För att erhålla detta ska enbart tre krav ställas: 
godkänt B-körkort, laglydighet på samma nivå som i dagens lagstiftning samt att personen i fråga är 
ansluten till ett bolag eller motsvarande med en av Skatteverket auktoriserad applikation. Därmed 
ställs exempelvis inte krav på minst 100 000 kronor i kapital eller genomfört teori- och körprov för 
taxi.  
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Auktoriserad applikation 
Delningsekonomin gör det jämfört med reguljära anställningsförhållanden eller tjänsteköp svårare 
både för säljare och köpare att göra rätt skatteinbetalningar och svårare för Skatteverket att 
kontrollera om så skett. För att hantera detta finns i Estland ett särskilt avtal mellan Uber och 
motsvarande Skatteverket där de förra automatisk förser de senare med alla nödvändiga uppgifter 
för att kunna fatta rätt skattebeslut. Ett motsvarande avtal håller för närvarande på att tas fram också 
i Norge. Vi föreslår att regeringen ger Skatteverket i uppgift att ta fram ett koncept; auktoriserad 
teknisk lösning, där Skatteverket erbjuder en enkel möjlighet för företag att via sin egen API/app 
direktrapportera in nödvändiga kontrolluppgifter. En sådan auktorisation ändrar i sig inte på 
skatteplikten men skapar en trygghet för både köpare och säljare om laglydigheten i transaktionen 
och skapar en grund för den bredare delningsekonomin att stå på. Andra företag som skulle kunna 
vara aktuella för konceptet är exempelvis Airbnb, Qasa och Taskrunner. 
 

Alla bilar ska kunna vara taxibilar 
Idag ställs inte bara långtgående krav för att kunna erhålla taxitrafiktillstånd och taxilegitimation 
utan också långtgående krav på bilar och tekniska lösningar för att få behålla tillståndet. Vi föreslår 
att det i det förenklade taxitillståndet inte ställs krav på registrering av fordonet hos 
Transportstyrelsen eller dess tekniska specifikationer. I praktiken innebär det att bilar inte behöver 
ha taxameter eller avrapportera till redovisningscentraler, inte heller ska det ställas krav på 
taxiskyltar eller särskild taxibesiktning. 
 
 
 
 
 
 
 
 


