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Svar - Høring - forslag om å pålegge drosjesentraler å innberette
opplysninger om tilknyttede drosjeeieres omsetning mv. til
skatte- og avgiftsmyndighet

Fylkesdirektøren i Hedmark v/samferdsel, miljø og plan har gjennomgått departementets

høring vedr. forslag om å pålegge drosjesentraler å innberette opplysninger om tilknyttede

drosjeeieres omsetning mv. til skatte- og avgiftsmyndighet.

Hedmark fylkeskommune er positive til framlagte forslag, og har følgende kommentarer (i rekkefølge

som de framkommer i høringsnotatet):

1. innledning:  Drosjesentralene blir pålagt å innberette opplysninger om tilknyttede drosjeeieres

omsetning 


Det framkommer ikke om det med drosjesentral menes den drosjesentralen løyvehaver ihht. til

løyvedokument har tilslutningsplikt, eller om det menes fylkes-/regiondekkende sentral med frivillig

tilslutning. Disse sentralene er opprettet for bla. felles trafikkdirigering, markedsføring og fakturering.

Når løyvehavere tømmer sine taksametre til slike fylkes-/regionale sentraler, antas det at

opplysningsplikten fra drosjesentral hvor løyvehaver ihht. løyvedokumentet hat tilslutningsplikt,

bortfaller.

4.2. Drosjeeier (løyvehaver), 2. avsnitt: 	  Den enkelte drosjeeier blir tildelt ett løyve, men

En drosjeløyvehaver kan få flere ordinære løyver, i tilegg til evt. løyver for reservedrosje og bestyrer

for andre løyvehavere. En løyvehaver kan ha drosjeløyver ved flere sentraler.

4.2. Drosjeeier (løyvehaver), 3. avsnitt:  På steder med lite trafikkgrunnlag og få løyver, er det såkalt

bopelsløyver.

Bopelsløyver er lagt til steder med bosetning av en størrelse som tilsier behov for drosjetransport, men

hvor det er for lang avstands- og tidsmessig tilkjøring fra nærmeste sentral
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5.2 Hvem opplysningsplikten påhviler, 2. avsn.:  Det foreslås at drosjeeiere som ikke har
tilslutningsplikt til sentral inntil videre ikke omfattes av ordningen.
Vi kan ikke se noen rimelig grunn til at disse løyvehaverne skal unntas fra opplysningsplikten.
Løyvehavere uten tilslutningsplikt til sentral har ofte lite kontantkjøring, men de har minst like
mange offentlige betalte oppdrag som løyvehavere med tilslutningsplikt til sentral.
Disse løyvehaverne kan også være frivillig tilsluttet fylkes-/regional sentral, som det er
uavklart om har rapporteringsplikt til skatte- og avgiftsmyndighet (se pkt. 1).

For øvrig ingen flere kommentarer.

Med vennlig hilsen

Anders Paulsen

Kst. fylkessjef Grethe Blystad
Samferdsel, miljø og plan konsulent
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