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NorgesTaxi, som en del av Cabonline Group, takker for anledningen til å komme
med innspill til Finansdepartementets høring om engangsavgift - forslag til
endringer i Stortingets avgiftsvedtak om engangsavgift og forskrift om
engangsavgift. NorgesTaxi utøver et viktig samfunnsoppdrag gjennom stolt og
trygg leveranse av 3 millioner turer per år, herav nærmere 1 million turer innen
pasienttransport, tilrettelagt transport og skoletransport. NorgesTaxi opererer i
Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen, Ålesund og
Kongsberg. NorgesTaxi er i vekst og består av nærmere 800 kjøretøy med over
1100 førere. Vi har over 800 millioner kroner i omsetning og bidrar til betydelige
skatteinntekter til det offentlige.
NorgesTaxi støtter departementets forslag gjeldende innføring av en ny
avgiftsgruppe for personbildrosjer tilpasset for transport av rullestolbrukere. Vi
ser at økningen i avgift fra 2019 har ført til en reduksjon i anskaffelse av drosjer
beregnet for rullestolbrukere, en utvikling som har vært uheldig for
drosjesjåfører, men ikke minst for rullestolbrukere i samfunnet.
En ny avgiftsgruppe med en lavere avgiftsats enn for personbiler vil kunne gi
lavere inngangsbarriere til utøving av rullestoltransport. Samtidig mener
NorgesTaxi at dette kan bidra til at vi i større grad kan tilby et bedre
rullestoltilbud med større kapasitet i alle deler av landet, ikke kun i sentrale
strøk. Dette vil på sikt også styrke rekrutteringen av sjåfører i dette segmentet
og dermed skape et bedre, mer helhetlig tilbud.
Vi vil peke på viktigheten av at en automatisert løsning for håndtering av den
nye avgiftsgruppen kommer raskt opp og står. En søknadsbasert ordning kan
fungere i en overgangsperiode, men bør forsøkes avgrenses så godt som mulig.
NorgesTaxi ser ingen større utfordringer med den rettslige og praktiske
utformingen av forslaget som er fremlagt og mener at dette er fullt
gjennomførbart. Tvert imot vil dette være et positivt tiltak for utviklingen av
drosjenæringen i hele landet.

