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Norges Taxiforbund ønsker med dette å anmelde selskapet Uber for mulig
medvirkning til brudd på Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy
(yrkestransportlova) av 25. juni 2002 nr. 45 § 4 første ledd, første punktum og §
9 (1), jf. § 41, og for mulig brudd på straffeloven 2005 § 332. Det er sannsynlig
at en rekke andre lover og forskrifter også er brutt som en følge av
organiseringen av bruddene på yrkestransportloven.
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1.0 Anmelderens hensikt med anmeldelsen
Fra hele landet mottar vårt forbund henvendelser fra bekymrede medlemmer
som ser at spesielt på kvelder og i helger, søker et yngre publikum til et
tjenestetilbud som ikke gir den trygghet lovgivningen forventer. En nærmere
undersøkelse av virksomheten vil etter alt å dømme vise at publikum ikke har
den beskyttelse mot økonomisk og personlig skade som lovgiver har krevet. De
dokumenter som her skal fremlegges skal ikke etterlate tvil i så måte.
Det er selvsagt også ytterst problematisk for vår næring om vi skulle sitte som
passive tilskuere og se på at en bransje, får undergravet sin konkurransekraft
og sitt levebrød ved at det organiseres en massiv virksomhet som kan selge
sine tjenester langt billigere som følge av at en ikke må betale fornøden
forsikring, ikke må betale avgifter, og sannsynligvis heller ikke andre skatter.
Når vi kan si det siste, er det fordi det virker lite trolig at en virksomhet som
konsekvent ikke oppkrever lovbestemt merverdiavgift, og som iht.
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dokumentene og eget utsagn sender pengene som mottas rett ut av landet,
skulle betale all fornøden skatt likevel.

2.0 Innledning og oversikt, herunder om fare for
passasjerene
Norges Taxiforbund ber med dette politiet etterforske selskapet Uber Norway
AS og dets tilknyttede/nærstående selskaper, som til sammen utgjør Uberkonsernet i og utenfor Europa. Vi vil nedenfor ofte kalle virksomheten til Uber
for «selskapet» eller «Uber».
Det er ikke mulig for oss å kjenne til eksakt hvordan konsernet har plassert de
ulike aktiviteter, selskaper, avtaler og pengestrømmer. Det virker som det
norskregistrerte selskapet Uber Norway AS, med orgnr. 911 572 656, er det
som fasiliterer/organiserer utbredelsen av tjenesten UberPop i Norge.
Selskapet sammen med morselskap i utlandet sørger for at pengestrømmer går
fra norske kunder og sluses videre til Ubers øvrige selskaper og avtaleparter,
derunder til norske enkeltpersoner og foretak.
Ut fra kvitteringene som kunder i Norge får etter å ha benyttet UberPop, og
dessuten ut fra presseoppslag og intervjuer med Uber-konsernets
representanter i inn- og utland, synes det klart at det her er organisert et
omfattende nettverk som driver en stor omsetning på et tjenesteområde som
er avgiftspliktig. Hvorvidt merverdiavgift faktisk betales, er et åpent spørsmål.
Slik avgift kommer i alle fall ikke frem på kvitteringene, noe som er et krav hvis
mva oppkreves, jf. MVA-loven § 5-3, jf. forskrift om bokføring § 5-1-1 nr. 6.
Selve transporttjenesten som ytes overfor passasjerene, er mvapliktig over kr
50.000,- i en 12 måneders periode.
Ut fra de rettsavgjørelser som foreligger, og en tydelig politiinnsats, synes det
ikke tvilsomt at tjenestene som organiseres og tilbys, ikke tilfredsstiller
yrkestransportlovens sentrale krav, herunder til krav til løyve, dokumentert
vandel og forsikring som dekker tjenesten.
Organiseringen av pengestrømmene fra denne persontransportvirksomheten
er således sannsynligvis formidling av utbytte fra straffbare handlinger. Dette
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har oss bekjent så langt kunne pågå uhindret av at en rekke av sjåførene ute i
trafikken er bøtelagt.
Det finnes mange indikasjoner på at de bøteleggelser som så langt er foretatt
overfor de enkelte sjåfører, kun ses på som en overkommelig driftsutgift for
Uber. Disse utgiftene er så vidt små i forhold til omsetningen, slik at det er
lønnsomt å fortsette, og dertil utvide den ulovlige persontransporten med
tilknyttet betalingsstrøm ut av Norge. Det er viktig at politiet og
skattemyndighetene ser på virksomhetene til hovedmennene som organiserer
virksomheten og pengestrømmene.
I andre land i Europa har skattemyndighetene tatt tak i de skatte- og
avgiftsmessige sider av virksomheten. I Nederland, som er vertsland for det
europeiske hovedkontoret til Uber, har skattemyndighetene i følge
presseoppslag tilbudt både svenske og danske skattemyndigheter relevant
økonomisk informasjon som er innhentet om hovedkontoret. Det er sannsynlig
at norske myndigheter og norsk politi kan få den samme informasjonen.
Politiet har dessuten adgang til bevissikring i den norske virksomheten.
Skattemyndighetene i flere og flere land har i den senere tid sett på Ubers
virksomhet fordi det mistenkes skatte- og avgiftsunndragelser i betydelig
omfang. Dette fremgår av medieoppslag i inn- og utland.
2.1 Passasjerenes sikkerhet fysisk og økonomisk
Det er i liten grad kommet frem i den offentlige omtale av UberPop at
organiseringen av tjenestene utsetter det alminnelige publikum for farer, noe
yrkestransportlovgivningen forutsetter at publikum ikke skal utsettes for. Det
gjelder i alle fall i følgende sammenhenger:
- Bilene som benyttes er privatbiler som har forsikring som sådanne, og
sannsynligvis ikke har forsikring for transport av personer mot vederlag.
Det betyr at persontransport sannsynligvis skjer uten gyldig forsikring.
- Det skal nedenfor fremlegges dokumentasjon på at Uber i sine avtaler
med sjåførene og de standard kundevilkårene kunden må klikke på for å
bruke Ubers app, fraskriver seg ethvert ansvar for skade og legger alt
ansvaret på skade for sjåførene. Disse har neppe tilstrekkelig forsikring.
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- Det er ingen offentlig kontroll av at yrkestransportlovens vandelskrav
faktisk følges for sjåførene. Rett nok krever Uber på sine hjemmesider at
sjåfører som verves skal fremlegge politiattest for vandel, men det finnes
ingen dokumentasjon på at dette faktisk skjer. For drosjenæringen skjer
kontrollen av en offentlig instans, i praksis løyvemyndigheten. Dette skjer
løpende minst hvert femte år. Det er på det rene at denne offentlige
kontrollen av vandelen til Ubers sjåfører ikke foreligger. Det er også på
det rene at Uber ikke stiller krav om fornyet innsendelse av vandelsattest
hvert femte år.
- Ubers sjåfører har ikke tilsvarende ID-kort som identifiserer sjåføren
overfor kunden, slik drosjesjåfører har. På kvitteringene til kunden står
det kun «du kjørte med …(fornavn)». Om det faktisk er denne personen
som kjørte, vet man ikke. ID-kort med bilde finnes ikke.
- Ingen kontroll skjer med arbeidsmiljømessige forhold, som kjøre- og
hviletider, ei heller med lønnsvilkår. Uber betralter ikke sine sjåfører som
ansatte. En fersk engelsk dom konkluderer med at sjåførene er ansatt av
Uber.
2.2 Skatt og avgift av pengestrømmer ut av landet
I følge offisielle regnskap betalte Uber Norway AS kr 118 000 i skatt i 2015.
Ubers omsetning dreier seg antagelig om store beløp, og kan være eller bli flere
hundre millioner kroner. Denne omsetningen kommer ikke frem i det norske
regnskapet og må da være ført et annet sted (om den er ført).
100 % av omsetningen sendes iht det vi har funnet, rett ut av Norge, til
Nederland, som i sin tur kanaliserer 80 % (nå 75 %) av dette tilbake til sjåførene
i Norge (hvis sjåførene oppgir en norsk konto). Uber Norway AS hadde ifølge
regnskapene innsendt til Brønnøysund, inntekter (omsetning) på kun kr
5 699 000 i 2015, hvilket i seg selv er et sterkt indisium på at store beløp er ført
rett ut av landet. En så utbredt virksomhet kan ikke omsette for så lite.
2.3 Offentlig kontroll i andre bransjer og som lovgivers verktøy for et
trygt samfunn
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I Norge er de fleste bransjer som publikum eksponeres for, gjenstand for til dels
nøye offentlig kontroll. De bransjer som slippes løs på publikum, er i Norge i all
hovedsak mer eller mindre omfattet av offentlig tilsyn, for å beskytte kundene,
men også samfunnets selv. Eksempelvis er det i sittende regjerings tid på
samferdselssektoren nylig blitt innført lov- og forskriftsregulering for privat
parkeringsvirksomhet, som trer i kraft 1. januar 2017. Dette er nettopp av
hensyn til publikum, selv om det der kun er publikums økonomiske trygghet
som først og fremst sikres ved loven.
I restaurantbransjen blir både eiere og ledende personer i virksomheten
vandelsvurdert jevnlig, ikke bare for kundenes skyld, men også for det
økonomiske samfunns skyld. Dørvaktene, som må ha autorisasjon og levere
omfattende rapporter til politiet om sin virksomhet. Systemene håndheves
effektivt. Hvis vilkårene for offentlige løyve bortfaller, blir virksomhetene straks
stengt av politiet.
Anmelderen mener det samme må gjelde Ubers virksomhet, og at stengningen
må rette seg direkte mot den eller dem som forestår organiseringen.
Myndighetene må sørge for at det settes en effektiv stopper for ulovlig
publikumsrettet virksomhet, og ikke nøye seg med at det tikker inn noen bøter.
Andre og større land har satt effektive stoppere for denne virksomheten.
Den virksomhet som Uber driver, øker meget raskt i omfang. Det er holdt
ukentlige rekrutteringsmøter i Ubers regis med ca 40 deltakere per møte.
Virksomheten utgjør en fare ikke bare for den lovlig etablerte taxinæringen,
men også for enkeltpersoner (passasjerer) og respekten for skatte- og
avgiftssystemet i Norge.
Her må det presiseres at konkurransefortrinnet til Uber etter alt å dømme er at
vanlige lønns- og arbeidsvilkår ikke overholdes, og mva og skatt betales ikke.
Persontransportforsikringer betales heller ikke, og man får således økonomiske
konkurransefortrinn som en lovlydig aktør ikke kan matche. Det er de
konsekvente bruddene på yrkestransportloven og formodentlig også flere lover
som åpner dette usunne konkurransevinduet som de lovlydige og samfunnet
ellers taper på.
Det vises også til egen anmeldelse mot en rekke navngitte sjåfører for
mobilapplikasjonen Uber. Anmeldelsen mot sjåførene er tidligere levert inn til
6

Oslo politidistrikt. Anmeldelsene vil i noen grad bli overlappende, men vi
ønsker i denne anmeldelsen først og fremst å fokusere på selskapet og de
nærstående/tilknyttede selskapene i og utenfor Europa som er involvert.
2.4 Ubers arbeidsgiveransvar
En gjennomgang av arbeidsgiveransvaret for Uber er utført av Marianne Jenum
Hotvedt, som er postdoktor ved Institutt for privatrett ved Det juridiske
fakultet, Universitetet i Oslo. I sin artikkel «Arbeidsgiveransvar i
formidlingsøkonomien? Tilfellet Uber», gjennomgår hun Ubers
arbeidsgiverplikter etter skatte-, trygde- og arbeidsrettslige regler. Artikkelen er
publisert i Lov og Rett nr. 8 2016 side 484 – 503, og følger vedlagt anmeldelsen.
Den forskning artikkelforfatteren har utført, viser at Uber i det lengste forsøker
å unngå noen form for arbeidsgiveransvar. Dette fremgår av sjåføravtalene,
hvor de spesifikt forsøker å avtale seg bort fra ansvar for sjåførene. I artikkelens
avsluttende kommentarer (artikkelens nest siste side, paginert 502) fremgår
det at «Ubers formidlingsmodell ligger i en gråsone», og videre at «Uber kan
kort sagt ikke basere seg på at de ikke har arbeidsgiveransvar overfor
sjåførene».
Artikkelen påpeker at arbeidsgiveransvaret er grunnleggende for individets
arbeidsrettslige og trygderettslige vern. Videre er det en klar bekymring for
fellesskapet at Uber, som er et eksempel på såkalt formidlingsøkonomi, vil gi en
større svart økonomi og svekke velferdsstaten, se side 489.
Det er gode grunner for at Arbeidstilsynet burde se nærmere på sjåførenes
arbeidsvilkår. Mye taler for at også skattemyndighetene burde se på Ubers plikt
til å foreta forskuddstrekk og innberetning, jf. skattebetalingsloven § 5-4, jf. §
5-11 og a-opplysningsloven § 3.
Til sammenligning kan nevnes at i Storbritannia ble Uber, i en dom fra 28.
oktober i år, pålagt arbeidsgiveransvar for sine sjåfører, se
http://www.bbc.com/news/business-37802386 og
https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2016/10/aslam-and-farrarv-uber-reasons-20161028.pdf. Dommen gjelder Uber-sjåfører i England og
Wales.
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2.5 Lignende aktivitet eller avarter kan raskt bre seg
I følge nettannonsering står nye aktører klare til å konkurrere med Uber. En
tjeneste som omtaler seg som Unter, sier på nett at den starter som en
konkurrent til Uber 1. februar 2017. Det er således allmennpreventivt svært
viktig at politiet og skattemyndigheten snarest bruker effektive virkemidler for
å stoppe denne formen for organisert persontransport uten samfunnsmessig
kontroll.
2.6 Den etterfølgende fremstilling
I det følgende vil vi blant annet vise:
-

hvorfor det er viktig at denne saken etterforskes og påtales
hvilke følger passasjertransport uten løyve kan ha
en beskrivelse av pengestrømmene i selskapet
på hvilken måte de antatte lovbruddene i Norge er organisert med
overbygninger i inn- og utland
- hvorfor det må ilegges foretaksstraff mot Uber
- hvilke skatte-, avgifts- og
næringsmessige følger lovbruddene har

3.0 Nærmere om bevismaterialet og et stort antall indisier
som tilsier ytterligere etterforskning og beslag
For å sette oss inn i realitetene i innholdet i UberPop og tjenestens
organisering, har vi i en periode bedt noen personer foreta en rekke tilfeldige
bestillinger av persontransporter med UberPop. Det er tatt vare på informasjon
som er mottatt ved utførelsen av kjøreturene. Denne informasjonen utgjør
rikelig med dokumentasjon på at sjåførene sannsynligvis bryter loven.
Disse bevisene består av skjermdump av bestilt tur med navn og
registreringsnummer, kvitteringer for utført tur, og i enkelte tilfeller et kort
intervju med sjåføren. Bevisene er tidligere overlevert politiet sammen med
anmeldelsen av sjåførene, og følger også med som vedlegg til denne
anmeldelsen.
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Totalt sett peker dokumentene mot at Uber gjennom tjenesten UberPop
bryter, eller medvirker til å bryte, forbudet mot å drive persontransport mot
vederlag uten løyve, jf. yrkestransportloven § 4 første ledd, første punktum og
§ 9 (1), jf. § 41, jf. straffeloven av 2005 (strl.) § 15, jf. § 1. Dessuten innebærer
organiseringen av tjenestene og pengestrømmene sannsynligvis overtredelse
av heleribestemmelsen i strl. § 332. Mye tyder også på at skatte- og
merverdiavgiftslovgivningen blir brutt. Politiet bør derfor innlede ytterligere
etterforskning og bevissikring.
Politiet bør blant annet innhente fullstendige lignings- og bankopplysninger på
sjåførene, fremskaffe historikk fra Autosys for sjåførene, gjennomgå
regnskapene knyttet til Ubers virksomhet i og utenfor Norge, samt iverksette
eventuelle andre etterforskningsskritt som kan avdekke omfanget av
ulovlighetene.
Innsyn i betalingsinformasjonen fra kundene og deres kredittkort, til Ubers
selskaper og videre derfra til sjåførenes konti i inn- og utland, vil belyse hvilke
inntekter som er generert i Norge, hvem de ble opptjent av (i alle fall i navnet)
og hvor pengene tok veien.
Uber sørger etter alt å dømme for, via internasjonale selskap med forgreninger
til kjente skatteparadis, at sjåførene i tjenesten sammenlagt innkasserer beløp i
størrelsesorden over 100 millioner kroner. Minst 20 % av omsetningen ser ut til
å bli sluset ut av Norge uten at noen form for betaling av merverdiavgift
og/eller skatt finner sted. De resterende inntil 80 % overføres til sjåførene, som
selv har ansvar for å betale skatter og avgifter, noe det er grunn til å undersøke
forekomsten av.
I tillegg til innsamling av den ovenfor nevnte dokumentasjonen, har vi også
foretatt uformelle intervjuer med mange av sjåførene, og deltatt på flere
«rekrutteringsmøter». I tillegg har vi vedlagt en mengde kilder, hovedsakelig fra
media i Norge og utlandet.
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4.0 Passasjerenes sikkerhet og vandel hos sjåførene
De krav til passasjerenes sikkerhet som ligger i norsk yrkestransportlovgivning,
med tilhørende krav til forsikringsdekning og vandel, er ikke tilsikret slik
tjenesten UberPop er organisert.
Det er grunn til å anta at bilene som benyttes i tjenesten kun har vanlig
personbilforsikring. Yrkestransport krever en egen og atskillig dyrere forsikring.
Selskapet Uber krever angivelig av sine sjåfører at de leverer vandelsattest som
for søknad om drosjeløyve, men det ligger i ordningen ingen offentlig kontroll i
at attestene faktisk leveres. Det er heller ikke funnet krav om at
vandelsattestene må fornyes slik tilfellet er for løyvehavere etter
yrkestransportloven.
4.1 Forsikringssituasjonen – sjåførens og passasjerens stilling ved
ulykke
Etter bilansvarslova (bal.) § 15 skal alle motorvogner i Norge være forsikret. En
ordinær bilforsikring gjelder imidlertid ikke for biler som brukes i
persontransport mot vederlag.
Tryg forsikring er et av Norges største forsikringsselskaper, og brukes her som
et eksempel. Vedlagt denne anmeldelsen følger sikkerhetsforskriften som
gjelder for bilforsikring hos forsikringsselskapet Tryg.
Det fremgår av Trygs sikkerhetsforskrift, punkt 2.1, at det er et vilkår for
avtalen «at kjøretøyet ikke benyttes til drosje». Dersom en bil som kun har
ordinær forsikring likevel benyttes som drosje, fremgår det fra samme punkt at:
«Prisen på forsikringen er beregnet ut fra bestemte forhold som fremgår
av forsikringsbeviset. Sikrede plikter derfor å melde fra til selskapet om
endringer i slike forhold. Hvis det skjer endringer som selskapet ikke er
kjent med, og det skjer en skade, kan erstatningen bli redusert.
Erstatningen settes ned hvis det skjer en skade som skyldes endringen, og
dette ikke er avtalt med selskapet. Erstatningen reduseres da prosentvis,
basert på forholdet mellom den prisen som er betalt for forsikringen og
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den prisen som skulle vært betalt. Se forsikringsavtaleloven paragraf 47.»
Av punkt 2.2 fremgår at selskapet kan «være helt uten ansvar for
forsikringstilfeller som skyldes at et bestemt angitt forhold av vesentlig
betydning for risikoen blir endret. Se forsikringsavtaleloven paragraf 4-6». Et
slikt forbehold er gyldig etter fal. § 4-6.
Bilene som benyttes til kjøring via Uber, har neppe egen
drosje(persontransport)forsikring. Konseptet består jo angivelig av å bruke
privatbil.
Dersom en Uber-bil skulle være ute for en ulykke, risikerer sjåføren at skadene
dekkes, men at forsikringsselskapet krever regress av ham eller henne etter bal.
§ 13, jf. § 15. Et slikt regresskrav kan bli økonomisk ruinerende for sjåføren.
Passasjeren vil også sannsynligvis stille dårligere enn om vedkommende hadde
reist med vanlig taxi, og vært dekket av dennes forsikring. Om passasjeren blir
skadet i en ulykke med Uber, vil passasjeren i utgangspunktet kunne få
erstatning etter bilansvarslova § 10. Å skulle nå frem med dette vil imidlertid
kunne kreve betydelig ekstra innsats for en person i en sårbar situasjon. I følge
bestemmelsen er ikke passasjer forsikret hvis han/hun setter seg i en bil som
passasjereren vet ikke har gyldig forsikring. Hvis det etter hvert blir allment
kjent at Ubers biler ikke har dekkende forsikring, antar vi det kan føre til at
passasjerene ikke kan påberope seg at de ikke visste at bilen manglet forsikring.
Den utilfredsstillende forsikringsdekningen utgjør en stor risiko, som det er
ytterst tvilsomt om sjåfør eller passasjer i det hele tatt reflekterer over når de
avtaler tur. At Uber selv fraskriver seg ethvert ansvar for både sikkerhet og
forsikring, kan ikke antas kjent blant publikum, se nedenfor. Når hovedregelen
etter norsk rett er at alle motorvogner må være tilstrekkelig forsikret, kan ikke
den norske stat stilltiende la både passasjerer og sjåfører uforvarende utsette
seg for slik fare.
Ubers avtalevilkår finnes på https://www.uber.com/legal/terms/no/. Det er
for brukere av nettet ikke vanlig å klikke seg videre for å sjekke slike vilkår, idet
de uansett aldri kan endres etter kundens ønske. Vilkårene kan ikke antas å
være kjent.
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Vilkårenes punkt 5 omhandler ansvarsfraskrivelse. Disse vilkårene gir en god
indikasjon på hvordan Uber ser på spørsmålet om bla. personskader, og hvor
lite selskapet synes å bry seg om passasjerenes sikkerhet.
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Det er også verd å merke seg at brukervilkårene over endog baserer seg på at
kunden har risikoen for «at tredjeparts transportleverandører som yter
transporttjenester … muligens vil være uten profesjonell lisensiering eller
tillatelse».
Dette er et tydelig bevis på at man nokså godt hos Uber vet at det her
formidles tjenester som krever «profesjonell lisensiering eller tillatelse». Lovens
begrep er løyve.
4.2 Vandel
For drosjesjåfører blir det foretatt vandelskontroll før de tillates å kjøre drosje.
For drosjeløyvehavere blir politiattestene sjekket av kommunens
samferdsels/løyvemyndighet, hvilket innebærer en offentlig kontroll av at
politiattester både blir innhentet og vandel kontrollert. Vandelskontroll
gjennomføres også hvert femte år.

13

Uber påstår at de også kontrollerer sine sjåførers vandel, men vi kan ikke se
hvordan myndighetene, eller passasjerene, kan ha noen form for garanti for at
dette faktisk blir gjort.
For Ubers del blir vandelsattest angivelig krevet før sjåfører får tillatelse til å
kjøre for dem. Dette gjøres ved at sjåførene selv laster opp politiattest via
Ubers hjemmesider.
Da vi fikk en person til å teste dette, og han lastet opp et tilfeldig dokument
som ikke var en politiattest, fikk vedkommende ingen tilbakemelding fra Uber.
Det er uvisst hvordan slik vandel kontrolleres, hvem som gjør det, om det
gjøres i Norge, og om sjåførene får tilbakemelding på at vandel er kontrollert.

Vi stiller oss derfor tvilende til om det foretas en tilstrekkelig vandelskontroll.
Ubers lukkede drift gjør uansett at vi ikke kan se hvordan man kan være sikker
på at dette er trygt. Det er enkelt å konstatere at det i alle fall ikke foregår en
offentlig kontroll av sjåførenes vandel slik løyvemyndigheten gjør før
yrkesmessig transport av denne type tillates. Det er også enkelt å konstatere av
Ubers egne vilkår og nettsider at det ikke er noe krav om kontroll av vandel
hvert femte år, slik det er for løyvehavere.
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Ordningen gir et skinn av en vandelskontroll lik som for løyvehavere, men dette
er etter alt å dømme ikke tilfelle. Passasjerenes sikkerhet mot å bli kjørt av en
mulig kriminell er allerede av disse grunner ikke like god som ved å bruke taxi
med løyve.
Grunnlaget Uber-sjåførene støtter seg på for å få hentet ut politiattest, i den
grad de gjør dette, synes å være at de oppgir til politiet at de skal søke om
drosjeløyve, mens det faktiske forhold er at de skal levere denne til Uber for å
bli registrert som sjåfør for UberPop.
Politiet burde ha mulighet til å kontrollere om det har vært en markant økning
av bestilling av politiattester for bruk til drosjekjøring, etter at Uber etablerte
seg i Norge.

5.0 Betalingsordningen
Når en kunde betaler for en tur med Uber i Norge går hele innbetalingen til
Uber B.V., en av Ubers filialer i Nederland. Uber beholder 20 % av
innbetalingen, og utbetaler de resterende 80 % til sjåføren. For sjåfører som
registrerte seg etter 1. september 2016, tar Uber en andel på 25 %. Grunnet
det vi antar er skattemessige årsaker, går ikke pengene på noe tidspunkt via
Uber Norway AS. Dette kan leses av kredittkortbelastningene hos kundene, og
for øvrig av Uber Norways egne lave offisielle omsetningstall i regnspet sendt
Brønnøysundregistrene.
Illustrasjonen nedenfor viser pengestrømmen i praksis; fra kunde via sjåfør til
Uber Nederland, og dernest til Uber International på Bermuda:
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Uber er et multinasjonalt konsern som etter alt å dømme har organisert
virksomheten sin for å minimere skattebelastningen for seg selv og sjåførene.
Uber B.V. i Nederland har derfor en lisensavtale med et annet nederlandsk
selskap, Uber International C.V., som har forretningsadresse på Bermuda.
Lisensavtalen medfører at Uber B.V. kun beholder 1 % av inntektene – etter
fradrag for utgifter – som selskapet tar inn fra Uber-sjåførene rundt i verden
(Uber B.V. fungerer som betalingsmottaker for alle Uber turer utenfor USA,
også de foretatt i Asia, Afrika og Oseania). Den resterende inntekten blir så
videresendt til Uber International C.V., en overføring som etter nederlandsk
rett ikke kan beskattes.
En informativ gjennomgang av Ubers avanserte modell for skatteomgåelse,
foretatt av det anerkjente forretningstidsskriftet Fortune, finnes tilgjengelig på
http://fortune.com/2015/10/22/uber-tax-shell/. En norsk gjennomgang
publisert i Aftenposten finnes på
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Skattetriks-brukt-av-
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delingsselskapene-kan-bli-normen--Peter-Ringstad-13575b.html. Artiklene
følger også vedlagt denne anmeldelsen.
Sjåføren får sitt vederlag utbetalt ukentlig fra Uber, fratrukket gebyret på 20 %
/25 %. Den delen av beløpet som betales til sjåføren, lar Uber det være opp til
sjåføren selv å melde inn til skattemyndighetene.
Vi mener derfor politiet, med bistand fra skattemyndighetene, bør undersøke
om sjåførene faktisk har betalt lovpålagte skatter og avgifter av inntekten de
har hatt som Uber-sjåfører. Slike undersøkelser burde være enkle å
gjennomføre med hjemlene som politi og kontrollmyndigheter har.

6.0 Hvorfor det er viktig med etterforskning og påtale
Med bakgrunn i denne anmeldelse og de bevis som følger vedlagt, mener vi det
er «rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold som
forfølges av det offentlige» og at etterforskning må foretas, jf.
straffeprosessloven (strpl.) § 224 første ledd.
I sitt prioriteringsrundskriv RA 1/16, nevner Riksadvokaten at «kriminalitet
rettet mot sårbare utlendinger (… utnyttelse i arbeidslivet…)» er en av
hovedutfordringene for straffesakskjeden, se side 2. På side 7 i samme
rundskriv, under punkt V om prioritering, står nevnt som et prioritert område:
«[ø]konomisk kriminalitet av alvorlig karakter, særlig den som rammer
fellesskapet… og alvorlig miljøkriminalitet som rammer det indre miljø
(arbeidsmiljøet og arbeidsmarkedet)».
I sin markedsføring fremstiller Uber sjåførene sine som såkalte
«partnersjåfører» (se uber.com). Uber er imidlertid et milliardkonsern som,
gjennom å klassifisere sine sjåfører som uavhengige kontraktspartnere, i det
lengste søker å unngå å gi sjåførene noen form for arbeidstakerrettigheter. De
fleste av disse sjåførene er utlendinger, eller av utenlandsk opprinnelse, som
ikke kjenner det norske lovverket og som dermed lettere kan komme til å bryte
lovverket.
Videre er det klart at konkurranse fra et selskap som Uber, som later til å ikke
operere innenfor det lovverket som den lovlige drosjenæringen er pålagt å
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følge, vil kunne gå hardt utover de aktører som forsøker å etterleve statens
reguleringer. Omfanget av kjøringen er nå blitt så stort at det truer
drosjenæringens eksistens. Det oppleves fra næringens aktører svært
nedbrytende at konkurransen skjer ved antatte lovbrudd som er satt i system,
og at de økonomiske fortrinn i konkurransen ser ut til å være utløst av
omfattende skatte- og avgiftsunndragelser.
I våre passasjerers samtale med flere sjåfører er det uttalt at det i enkelte
miljøer opprettes former for «pirattaxiselskaper». Dette gjøres ved at en eller
flere personer skaffer til veie flere biler, at den enkelte sjåfør registrerer seg
som Uber-sjåfør, og at andre sjåfører betaler for å benytte bilene. Dette skaper
et uoversiktlig bilde av hvem som kjører, hvordan de kjører og deres lønns- og
arbeidsvilkår.
Hvis en passasjer blir utsatt for en ulovlig handling, og tar en taxi med løyve, er
det enkelt å finne sjåføren hvis man har løyvenummer, regnr på bil, kvittering
eller annet. Alle data om vedkommende sjåfør er lagret hos taxisentralen, som
umiddelbart vil utlevere opplysninger til politiet. Drosjene kan ikke startes opp
uten at sjåføren bruker sitt ID-kort.
I UberPop-bilene er det ingen slik ordning, og det norske Uber-selskapet vet
neppe hvem som har kjørt.
Allmennpreventive hensyn gjør seg i meget stor grad gjeldende i denne sak.
Det er her tale om en total mangel på respekt for lovverket. Uber anser etter
alt å dømme ilagte bøter kun som en driftskostnad, og betaler bøtene fordi de
betyr lite sett opp mot interessen av å fortsette sin virksomhet.

7.0 Nærmere om hvorfor anmeldelsen må prioriteres
7.1 Næringsmessige konsekvenser av konkurransevridning
Som etterforskningen av saken med stor sannsynlighet vil vise, betaler de aller
færreste av Ubers sjåfører lovpålagte skatter og avgifter av inntektene de tar
inn på kjøringen. Videre har både sjåførene og Uber betydelig mindre utgifter
enn den lovlige drosjenæringen, da det må antas at de har billigere
bilforsikring, ingen yrkesskadeforsikring, ingen arbeidsgiveravgift, ingen
lovpålagte kurs osv.
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Når Uber-sjåførene, og selskapet som sådan, på det som fremstår som ulovlig
vis kan kutte utgiftene sine drastisk, er det mulig for dem å underby lovlige
drosjer. Det er ikke her tale om alminnelig, sunn konkurranse, men en ulovlig
konkurransevridning som kan få enorme konsekvenser for hele
transportsektoren i Norge. Dette er økonomisk kriminalitet av grov karakter, jf.
RA 1/16 kapittel V punkt 1, fjerde kulepunkt. Også Borgarting Lagmannsrett
benevner det å drive ervervsmessig kjøring av personer uten drosjeløyve som
«et forholdsvis alvorlig lovbrudd», jf. LB-2016-157204.
Dersom Uber får fortsette å operere som i dag, kan det i verste fall føre til
kollaps i drosjenæringen. Dermed forsvinner tryggheten om at hele Norges
befolkning kan få drosje, uansett hvor de er. Dette vil også føre til en voksende,
svart økonomi.
Uber er heller ikke alene om å drive denne typen tjenester. Tilsvarende
selskaper som Lyft, Sidecar, Cabify og GrabCar, for å nevne noen, er store
internasjonale aktører som tilbyr persontransporttjenester uten løyve. Det er
derfor ekstra viktig at dette slås hardt ned på for å hindre at virksomheten øker
i omfang, og at andre aktører kaster seg på.

8.0 Rettslig utgangspunkt
I Norge kreves det løyve for å drive persontransport med motorvogn mot
vederlag. Løyveplikten følger av yrkestransportloven § 4, hvor det i første ledd
heter:
«Den som mot vederlag vil drive nasjonal eller internasjonal
persontransport med motorvogn, må ha løyve. Det same gjeld den som
utfører persontransport mot vederlag på liknande måte som drosje når
tilbod om transport vert retta til ålmenta på offentleg plass».
Løyveplikten i første punktum er den som etter rettspraksis er aktuell når
tjenestene ikke tilbys fra en fysisk offentlig plass. Høyesterett uttalte seg om
brudd på regelen i § 4 første ledd, andre punktum i en dom fra mars i år. Vi vil
derfor først ta en rask gjennomgang av denne dommen og regelen i andre
punktum, før vi går til første punktum som mye tyder på er overtrådt i de
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tilfeller som sjåførene er anmeldt for, og som selskapet organiserer teknisk,
markedsmessig og økonomisk.
Videre fremgår det fra yrkestransportloven § 9 (1) at:
«Den som mot vederlag vil drive persontransport utanfor rute med
motorvogn registrert for inntil 9 personar, må ha særskilt drosjeløyve».
Også brudd på denne bestemmelsen er straffesanksjonert, jf.
yrkestransportloven § 41.
I praksis har både hjemmelen i § 4 første ledd og § 9 (1) vært benyttet i saker
om piratdrosjekjøring.
8.1 Regelen i yrkestransportloven § 4 første ledd, andre punktum og
Høyesteretts dom i «Haxi»-saken
I HR-2016-01458-A, den såkalte «Haxi»-saken, var saksforholdet at tre personer
var bøtelagt etter ovennevnte bestemmelses andre punktum for å ha utført
persontransport mot vederlag på lignende måte som drosje. Kontakten mellom
sjåfør og passasjer var formidlet gjennom mobilapplikasjonen Haxi.
De tre sjåførene fikk hvert sitt forelegg på 8 000 kroner for overtredelse av
yrkestransportloven § 4 første ledd, andre punktum, jf. § 41. For alle tre gjaldt
forelegget én kjøretur mot vederlag, hvor kontakten med passasjeren, som
viste seg å være en sivil polititjenestemann, var etablert via Haxi. Ingen av de
tre foreleggene ble vedtatt, og saken ble behandlet i tre rettsinstanser.
Høyesterett kom til at de tre tiltalte måtte frifinnes. De fant at bestilling av taxi
gjennom en mobilapplikasjon ikke oppfylte lovens krav om at tilbudet om
transport må rettes til allmennheten «på offentleg plass».
8.2 Regelen i yrkestransportloven § 4 første ledd, første punktum
Løyveplikten gjelder enhver som «mot vederlag vil drive nasjonal eller
internasjonal persontransport med motorvogn». En sjåfør som kjører for Uber
utfører «persontransport med motorvogn», og dette utføres «mot vederlag».
Spørsmålet når lovligheten skal vurderes, er hvorvidt de anmeldte sjåførene
kan sies å «drive» persontransport mot vederlag.
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Når det gjelder begrepet «drive», uttaler Borgarting lagmannsrett (LB-2015204313):
«Etter lagmannsrettens syn gir hverken lovens ordlyd, rettspraksis eller
forarbeider grunnlag for å hevde at det kan oppstilles et generelt krav om
et minimumsantall turer. Det er mer nærliggende i denne sammenheng å
tolke begrepet "drive" slik at det må være utvist en viss aktivitet som viser
at man vil utøve persontransport mot vederlag. Momenter i den
sammenheng vil være om man har opprettet et selskap eller et firma for
å drive persontrafikk, om man har skaffet en motorvogn som er egnet for
slik virksomhet, om man har inngått avtale med virksomhet som
formidler kontakt med potensielle kunder osv.»
For å straffe etter yrkestransportloven § 41, jf. § 4, første ledd, første punktum,
er det altså tilstrekkelig at det er utvist «en viss aktivitet som viser at man vil
utøve persontransport mot vederlag». Flere momenter i så måte er nevnt i
lagmannsrettens dom. Etter alt å dømme er alle kriteriene til stede for et
flertall av UperPops sjåfører. I så fall er det systematiske brudd på lovens § 4,
første ledd, første punktum som selskapet organiserer og formidler utbyttet av
til seg selv og andre nødvendige ledd i kjeden.
Høyesterett uttaler i den nevnte Haxi-saken, avsnitt 7:
«Regelen i første ledd første punktum krever løyve for å "drive"
persontransport, og retter seg – gjennom uttrykket "drive" – mot den
som ikke bare helt sporadisk utfører persontransport mot vederlag» (vår
utheving).
Det har all formodning mot seg at hensikten med å bli sjåfør for Uber Pop, er å
kjøre helt sporadiske turer. Omfanget av turvirksomheten for de enkelte kan
etterforskes ved å innhente data fra Ubers datasystemer, deres bankkonti,
sjåførenes konti og lignende i inn- og utland.
8.3 Regelen i yrkestransportloven § 9 (1) og Borgarting lagmannsretts
dom i LB-2016-157204
Også brudd på bestemmelsen i § 9 (1) er straffebelagt, jf. § 41. Denne
bestemmelsen er en presisering av hovedregelen i § 4, og knytter seg spesifikt
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til drosjeløyve. Paragraf 9 (1) krever at den som «mot vederlag vil drive
persontransport utanfor rute med motorvogn registrert for inntil 9 personar»
må ha særskilt «drosjeløyve».
Vurderingstema ved straffeansvar er øyensynlig det samme som etter § 4
første ledd, første punktum. Likevel kan det få betydning for tap av førerrett
hvorvidt en gjerningsperson dømmes for brudd på § 9 (1), da tap av førerrett
for piratdrosjekjøring etter forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv
(tapsforskriften) er direkte knyttet opp mot overtredelse av
yrkestransportloven § 9.
Det fremgår av tapsforskriften § 2-7 nr. 3 at:
«Blir person med førerett ilagt straff for overtredelse av
yrkestransportloven § 9, og det av sakens opplysninger fremgår at den
ulovlige virksomheten har vært drevet i ervervsmessig øyemed, bør tap
av føreretten fastsettes til minst 6 måneder. I grove tilfeller bør tap av
føreretten fastsettes til minst 12 måneder».
I sak LB-2016-157204 for Borgarting lagmannsrett gjaldt saken inndragning av
førerkort for persontransport via applikasjonstjenesten Uber uten drosjeløyve.
Påtalemyndigheten hadde begjært beslagleggelse av siktedes førerkort frem til
saken mot ham var avgjort, men begjæringen ble ikke tatt til følge av
tingretten. Lagmannsretten fant at siktedes førerrett kunne tilbakekalles
midlertidig, og hans førerkort beslaglegges. Lagmannsretten uttalte
«Ved vurderingen av forholdsmessigheten legger lagmannsretten vekt på
at det er tale om et forholdsvis alvorlig lovbrudd. Ervervsmessig kjøring
av personer uten drosjeløyve er blitt mer og mer utbredt. Det er opplyst i
politiets påtegning 6. september 2016 til tingretten at det i Oslo
politidistrikt så langt er opprettet i overkant av 70 straffesaker hvor
førerne er mistenkt for å drive «piratdrosjekjøring» med Uberapplikasjon» (vår utheving).

9.0 Sjåførenes organisering
Den typen persontransport som organiseres av Uber Norway AS med
nærstående selskaper, er systematisk overtredelse av yrkestransportloven § 4
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første ledd, første punktum og § 9 (1), jf. § 41. Det dreier seg om et system som
legger opp til gjentatte persontransporter mot vederlag. Det gir ingen fornuftig
mening for en sjåfør/bileier å melde seg inn i dette systemet, om det skulle
være for å ta en kjøretur helt sporadisk.
Om noen skulle melde seg inn her for å ta en kjøretur med fremmede en
sjelden gang, vil det i seg selv være påfallende med tanke på motivet for å ta
med passasjer, ettersom motiveringen da faktisk ikke kan være økonomisk.
Dette vil kun passe for noen som typisk søker en bestemt type passasjer å ta
med på kjøretur. Etter et knippe turer kan målet være nådd. For andre, uten
slike hensikter, vil det ikke gi en fornuftig mening å henge ute kvelder og netter
for å tjene en hundrelapp eller to.
De allerede anmeldte sjåførene har, ved flere anledninger, drevet
persontransport mot vederlag uten drosjeløyve på vegne av Uber. De har
hentet kunder på et på forhånd avtalt sted, kjørt dem til et avtalt sted og tatt
betalt for tjenesten via Ubers mobilapplikasjon.
Alle sjåførene har inngått avtaler med Uber om at Uber skal formidle kontakt
mellom dem og potensielle kunder. Alle sjåførene har oppfylt Ubers krav til
kjøretøyene, dvs. at de har tilgang til biler som er nyere enn 10 år (og de fleste
nyere enn 5 år). Disse kan politiet finne i det sentrale kjøretøyregisteret. Videre
har sjåførene, via Uber, tatt sjåførkurs, (øyensynlig) innhentet politiattest,
lastet ned Ubers app for sjåfører og registrert seg som sjåfør hos Uber.
Når sjåførene har utøvd så omfattende aktivitet, kan det ikke være tvil om at
det utføres mye mer enn bare helt sporadisk persontransport mot vederlag.
Sjåførene «drive[r]» derfor persontransport mot vederlag uten løyve, i strid
med yrkestransportloven § 4 første ledd, første punktum og § 9 (1).

10.0 Foretaksstraff for Uber
10.1 Generelt om foretaksstraff
Reglene om foretaksstraff finnes i strl. kapittel 4, hvor det fremgår fra § 27
første ledd at når «et straffebud er overtrådt av noen som har handlet på vegne
av et foretak, kan foretaket straffes».
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Det er gode konkrete grunner for å ilegge foretaksstraff her, og sterke
allmennpreventive hensyn som taler for dette. Virksomheten er organisert på
verdensbasis, gjennom en rekke selskaper, og så godt som alle vestlige lands
lovregulering til sikring av en trygg persontransport er utfordret med fullt
overlegg.

En rekke uttalelser til media, også slike der sitatene kan kontrolleres direkte i
lyd- og bildefiler, inneholder erkjennelser av at virksomheten i beste fall er i en
«gråsone».
Også skatte- og avgiftslovene i de forskjellige land synes helt konsekvent og
åpenlyst å være neglisjert, og det er personer i foretakene som står for dette.
Foretaksstraff kan ilegges selv om det ikke kan bevises skyld for noen enkelt
person. Visse personer synes dog å gå igjen i det impliserte selskaps styrer, og
kan neppe høres med at de ikke har visst eller deltatt i hva som skjedde.
Allerede de enkelte kvitteringer viser mulige brudd på merverdiavgiftsloven.
Alle kvitteringer som utstedes fra Uber er like. Kvitteringer som
næringsdrivende utsteder, skal spesifisere merverdiavgiften og angi den
næringsdrivendes organisasjonsnummer med tilføyelsen MVA.
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De som ikke er næringsdrivende, eller ikke er over terskelen for mvaregistrering, har ikke anledning til å kreve inn merverdiavgift og da heller ikke
utstede kvitteringer med spesifisert merverdiavgift.
Det er selvsagt tenkelig at ikke alle som kjører, er over grensen for
avgiftsplikten (kr 50.000), men det er ikke sannsynlig at ingen er over denne
grensen. Når ingen kvitteringer gitt etter levering av en mva-pliktig tjeneste
oppgir mva, må det per definisjon foreligge jevnlige avgiftsunndragelser.
Uber BV .. som iht kredittkortutskriftene hos hver kunde er mottaker av
vederlaget for transporttjenestene, er ikke mva-registrert i Norge. Uber
Norway AS er registrert for MVA, men det er uklart hvilke tjenester dette
gjelder. Som sagt er det norske selskapets omsetning så lav at den umulig kan
omfatte transporttjenestene.
Uavhengig av sjåførenes omsetning innebærer UberPop etter alt å dømme en
formidling av tjenester i Norge, som utløser avgiftsplikt i Norge også for
formidleren. Skulle man mot formodning anse det som en fjernleverbar
tjeneste, er den uansett merverdiavgiftspliktig til Norge hva enten mottakeren
er næringsdrivende eller privatperson, jf. merverdiavgiftsloven § 3-30.
10.2 Medvirkeransvar
Selskapet kan straffes for medvirkning til brudd på yrkestransportloven, jf.
yrkestransportloven § 41, jf. straffeloven 2005 § 1, jf. § 15.
Uber har utviklet en egen applikasjon til mobiltelefoner og nettbrett.
Applikasjonen benyttes til å formidle kontakt mellom passasjer og sjåfør,
bestille turen og utføre betaling (som først betales inn til Ubers selskap i
Nederland, som beholder 20 % (nå økt til 25 %) av summen, og deretter
utbetaler resten til sine sjåfører). Gjennom sin mobilapplikasjon setter
selskapet personer som ønsker å ta pirattaxi i kontakt med personer som
ønsker å kjøre pirattaxi.
I tillegg oppfordrer Uber personer uten drosjeløyve til å kjøre for dem, legger til
rette for betalingsformidling og reklamerer for sine tjenester blant annet på sin
egen nettside.
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En slik tilrettelegging av ulovlig virksomhet vil klart rammes av
medvirkningsansvaret som følger av strl. § 15.
10.3 Heleri – Straffeloven § 332
Foretaket kan også straffes for heleri. Strl. § 332 første ledd første punktum
lyder «[f]or heleri straffes den som mottar eller skaffer seg eller andre del i
utbytte av en straffbar handling».
Som vi tidligere har vist, kan det ikke være tvil om at det å drive
drosjevirksomhet uten løyve er en «straffbar handling», jf. yrkestransportloven
§ 41, jf. § 4 første ledd, første punktum og § 9 (1). Når det gjelder «utbytte», så
er eneste kravet etter loven at dette utbyttet må stamme fra «en straffbar
handling». Lovbruddets grovhet er uten betydning.
Ubers forretningsmodell fungerer som nevnt på den måten at selskapet tar 20
% /25 % provisjon fra hver tur sjåførene kjører. Ettersom hele beløpet
passasjeren betaler for en tur er «utbytte» fra den «straffbar[e] handling[en]»,
vil det å ta 20 % /25 % av disse pengene være å «skaffe seg eller andre del i
utbytte av en straffbar handling».
10.4 Foretaksstraff og dens størrelse – strl. § 28
Hensynet til straffverdighet veier tungt. Uber virker godt kjent med at
virksomheten som bedrives på deres vegne er taxi-virksomhet, og at denne
drives uten nødvendig løyve, og dermed uten rettigheter for arbeidstagere og
uten nødvendige forsikringer. Selskapet, og sjåfører som kjører for Uber, har av
disse grunner blitt straffet i en rekke andre land.
Strl. § 28 lister opp en rekke momenter som skal vurderes ved avgjørelsen av
om et foretak skal ilegges foretaksstraff, og ved straffens utmåling. I dette
tilfellet mener vi særlig bokstavene a, b, d, e og f tilsier at Uber må ilegges
straff, og at nivået på boten må være meget høyt.

26

a) straffens preventive virkning
Fortsatt virksomhet hos Uber kan potensielt medføre fare for liv og helse for
passasjerer og sjåfører, samt forårsake meget stor skade for norske lovlydige
næringsdrivende. Konkurranse drive her med ulovlige midler og fortrinn som
etter alt å dømme skyldes at skatt og avgift i liten eller ingen grad betales.
I tillegg tilsier Ubers enorme økonomiske muskler, som vi skal komme tilbake til
under punkt f, at bøtebeløpet må settes høyt for å ha den nødvendige
preventive effekt. Til sammenligning kan nevnes at i Tyskland risikerer Uber en
bot på € 250,000 per tur som gjennomføres av en av deres biler uten
drosjeløyve.
Straffen mot Uber må være av en slik alvorlighetsgrad at den er egnet til å
avskrekke også andre lignende selskaper, som det finnes mange av, fra å drive
privattaxivirksomhet i Norge.
b) lovbruddets grovhet, og om noen som handler på vegne av foretaket, har
utvist skyld
Mye tyder på at Uber, enkelt sagt, driver pirattaxivirksomhet i stor skala.
Hovedforskjellen mellom Uber og den «tradisjonelle» pirattaxidriften som en
har sett i Norge så langt, synes å være teknologien som ligger bak. Driften har
en grad av organisering, utbredelse, størrelse og profesjonalitet vi aldri har sett
maken til i Norge når det gjelder pirattaxivirksomhet.
Ettersom Uber bevisst tilrettelegger for at sjåfører kan drive persontransport
mot vederlag uten løyve, er det klart at Uber utviser skyld.
d) om lovbruddet er begått for å fremme foretakets interesser
Dette punktet er etter alt å dømme oppfylt da hele Ubers virksomhet
øyensynlig baserer seg på lovbrudd.
e) om foretaket har hatt eller kunne ha oppnådd noen fordel ved
lovbruddet
I tillegg til pengene Uber har tjent så langt på virksomheten, har de også
oppnådd en kolossal konkurransefordel. Uber vil utkonkurrere den lovlige
drosjenæringen ved å drive på en måte som gjør at Uber og sjåførene etter alt
å dømme unngår offentlige skatter og avgifter. Denne konkurransefordelen må,
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i tillegg til de selvsagte økonomiske gevinstene ved å drive ulovlig, tillegges vekt
både ved avgjørelsen om å ilegge straff og ved utmålingen.
f) foretakets økonomiske evne
Som nevnt står vi overfor et gigantkonsern på verdensbasis. Uber liker gjerne å
fremstille seg selv som en liten «start-up»-virksomhet som omtrent er drevet
av idealister. Imidlertid er selskapet verdsatt til minst 62,5 milliarder dollar, av
det anerkjente tidsskriftet Forbes. Store selskaper som Microsoft, Google,
Goldman Sachs og Saudi-Arabias offentlige investeringsfond, for å nevne noen,
har investert flere milliarder i selskapet.

10.4.1 Utmåling
Hva Ubers verdi i Norge er kan muligens være noe utfordrende å beregne. I
tråd med Høyesteretts uttalelse i Rt. 1992 s.19, må imidlertid morselskapets
verdi vektlegges ved utmåling av boten.
Det kan videre vises til Rt. 2000 s. 1451, hvor det uttales at ved foretaksstraff
bør en bot «vere så stor at ho overstig det føretaket har tent på lovbrota».
Nøyaktig hvor mye Uber har tjent på driften kan nok, grunnet selskapets
lukkede form, være vanskelig å fastslå, men det kan ikke være tvil om at det er
tale om betydelige summer. Det kan her igjen nevnes at selskapet på
verdensbasis er verdsatt til minst 62,5 milliarder dollar.
10.4.2 Selskapene
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Vi er kjent med at det er registrert et aksjeselskap i Enhetsregisteret, Uber
Norway AS med orgnr. 911 572 656, men dersom det avdekkes ulovligheter,
mener vi det ikke vil være tilstrekkelig å ilegge kun dette selskapet bot.
Uber Technologies, Inc i USA er morselskapet i Uber konsernet. Uber B.V i
Nederland er morselskap for Ubers europeiske virksomhet. Det er også Uber
B.V som er betalingsmottaker for de enkelte turene. Aksjene i Uber Norway AS
er eid av Uber International Holding B.V. Hoveddelen av inntektene overføres,
via royalties-avtaler, til Uber International C.V, med hovedkontor på Bermuda.
Politiet bør vurdere straff for også de utenlandske selskapene i Uber-konsernet,
i medhold av straffelovens kap. 1.
10.4.2 Styremedlemmers /ledelsens ansvar
Politiet må vurdere hvorvidt også styremedlemmer og ledere i selskapene bør
straffeforfølges.
Uber Norway AS’ oppførte kontaktperson, Simon John Breakwell, er samme
person som i 2012-2013 startet opp Ubers europeiske virksomhet.
Leder for Ubers virksomhet i Norge og Danmark er Carl Edvard Endresen. Han
har stått bak en rekke medieuttalelser som vi mener erkjenner og/eller røper
selskapenes hensikter og bevisste omgåelser av reglene.
10.4.3 Skjerpende omstendigheter
Her står vi overfor det som fremstår som pirattaxivirksomhet av et mye større
omfang enn vi har vært vitne til tidligere. Når straffereaksjon skal vurderes, må
det spille inn både hvor sofistikert og avansert teknologien bak er, hvor mange
sjåfører det er tale om, hvor utbredt bruken av tjenesten er både i Norge og
resten av verden, og hvilket skadepotensiale denne virksomheten har for både
de enkelte sjåførene og drosjenæringen i Norge.
«Uber eller ej» er en dokumentar om Ubers virksomhet i Danmark, sendt på
kanalen DR2 17. juni 2016. Et klipp fra dette programmet ligger tilgjengelig på
http://uberfakta.dk/?p=128. I programmet ble Ubers sjef i Danmark og Norge,
Carl Edvard Endresen, spurt om hvorfor Uber ikke selv innrapporterer pengene
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som Uber-sjåførene tjener.

Uttalelsen over illustrerer hvor lite Uber, og dets ledelse, respekterer
samfunnets interesser. Når de bevisst tilbakeholder informasjon på denne
måten, viser de at de ikke ønsker å bidra til at sjåførene betaler skatt i Norge.
Mye tyder på at det er bedrevet målbevisst trossing av gjeldende regler, i stor
skala. Ut fra de opplysningene våre passasjerer har fått etter intervjuer med
flere sjåfører, betaler Uber bøtene sjåførene blir ilagt. Dette er også kommet
frem i en rekke presseoppslag, og vi antar at politiet allerede er i besittelse av
politiavhør som bekrefter selskapets betaling eller refusjon av sjåførenes bøter.
Etterforskningsskritt vil belyse omfanget av evt. betaling av bøter for sjåførene.
Uber sørger visstnok også for leiebil dersom en sjåfør får inndratt sitt kjøretøy.
Hvis dette og/eller opplysningene om at Uber betaler sjåførenes bøter er riktig,
får den manglende respekten for loven en ny dimensjon når samfunnets antatt
effektive sanksjoner bare blir en overkommelig driftsutgift. Loven bøyer en seg
ikke for uansett.
Om Uber tillates å drive videre uten å måtte betale de samme lovpålagte
utgiftene som lovlige taxisjåfører må, vil dette ha stort skadepotensiale. Man vil
da kunne risikere å havne i en situasjon hvor bransjen blir mer og mer dominert
av selskaper som kjører uten løyve med tilhørende offentlig kontroll. Det vil
også være et meget uheldig signal til det norske næringsliv om norske
myndigheter ikke effektivt håndhever bestemmelser som gjelder næringer som
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utøves i landet, med den konsekvens at de som driver lovlig, er dømt til å tape
økonomisk.
Dette vil igjen kunne medføre at den svarte økonomien i Norge øker. For
Norges del er det meget bekymringsverdig at inntekter som etter norske og
internasjonale regler skal beskattes i Norge, uproblematisk finner veien ut av
landet og ender i såkalte skatteparadiser. For drosjenæringens del vil det
naturligvis også være snakk om tap av mange arbeidsplasser, og oppleves som
en bitter lærepenge for å ha fulgt samfunnets spilleregler.
Et annet viktig moment er at løyveholdere har kjøreplikt i sitt løyveområde.
Norske taxier påtar seg omfattende oppdrag for det offentlige, f.eks. kjøring av
skoleelever og syke. Dersom Uber tar over store deler av det private markedet,
vil den muligheten folk i dag har til å skaffe taxi over hele landet bli
undergravet.

11.0 Skatte- og avgiftsmessige sider ved modellen og
pengestrømmene
Vi stiller oss som nevnt tvilende til om Ubers sjåfører rapporterer inntektene
sine til norske skatte- og avgiftsmyndigheter. Med et stort potensielt
kundegrunnlag, og et uvisst antall Uber-sjåfører i Norge, kan det her være tale
om meget store beløp som blir unndratt beskatning. Det er vanskelig å anslå
presist hvor mye penger det er snakk om, men det er forsvarlig å anta at det er
i hundremillionersklassen.
Det fremgår fra kvitteringene at Uber bevisst unnlater, i stort omfang, å kreve
inn merverdiavgift (mva.) på det som klart er en mva-pliktig ytelse, jf.
merverdiavgiftsloven § 3-1 (1), jf. § 5-3.
Etter skatteloven (skl.) § 2-3 nr 1 plikter «person, selskap eller innretning» som
ikke er skattepliktig etter § 2-1 eller § 2-2 (bosatt eller hjemmehørende i Norge)
å svare skatt av «formue i og inntekt av virksomhet som vedkommende utøver
eller deltar i og som drives her…».
Når Uber stiller til disposisjon mobilapplikasjonen som kobler sjåfør og kunde,
tar i mot betalingen fra kunden og så betaler en del videre til sjåføren, deltar
Uber i virksomhet som drives i Norge.
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Etter ligningsloven (lignl.) § 6-2 nr 1 plikter
«enhver tredjepart…etter krav fra ligningsmyndighetene å gi
opplysninger som kan ha betydning for noens ligning».
Opplysningsplikten er generell, men den forutsetter at det foreligger et
nåværende eller tidligere partsforhold mellom den som har opplysningsplikt og
den skattyter opplysningene gjelder. Det kan ikke være tvil om at det foreligger
et slikt forhold mellom Uber og den enkelte sjåfør, da Uber kobler sjåfør og
kunde, innkrever betalingen fra kunden og deretter overfører en
forhåndsbestemt del av betalingen til sjåføren. Politiet bør derfor vurdere om
både Uber og kredittkortselskapene skal pålegges å gi slike opplysninger til
skattemyndighetene.
I tillegg til at Uber selv mottar inntekter de unngår skatt av, og at sjåførene
deres øyensynlig jobber svart, fratar de også norske arbeidstakere i
taxinæringen skattbare inntekter.
Uber godtar øyensynlig også at sjåførene oppgir utenlandske bankkonti for
utbetaling av penger. Vi stiller oss ytterst tvilende til om dette er i tråd med
nasjonale, og internasjonale, regler om å motvirke hvitvasking og/eller
terrorfinansiering.

12.0 Andre lands praksis
De fleste land i Europa har ordninger som gjør at det kreves løyve for å kjøre
taxi. Brudd på denne løyveplikten har medført at UberPop har blitt erklært
ulovlig i en rekke europeiske land. Under følger en kort redegjørelse for
rettstilstanden i utvalgte land i Europa. Kildene følger vedlagt.
Sverige
UberPop er ansett som ulovlig pirattaxi i Sverige, og dette er slått fast i en
rekke dommer. Uber har derfor valgt å legge ned driften i Sverige.
Svenske skattemyndigheter har også utarbeidet en rapport der det viser seg at
kun rundt 2 prosent av 1700 sjåfører har innberettet inntekten de har hatt.
Kilde: http://www.tv2.no/a/8300063/ og http://www.dn.se/ekonomi/ubertvarvander-lagger-ned-omstridda-tjansten/
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http://www.breakit.se/artikel/5349/skatteverket-foreslar-tuffare-tag-motjattar-som-airbnb-och-uber
https://www.skatteverket.se/download/18.361dc8c15312eff6fd31f4b/147789
8771480/Delningsekonomi+-+Skatteverktes+slutrapport+161031.pdf
Danmark
I Danmark har flere personer blitt dømt til bøter, for å ha kjørt taxi uten
tillatelse og godkjenning.
Kilde: http://e24.no/makro-og-politikk/uber/uber-doemt-i-danmark/23735130
og
http://www.domstol.dk/KobenhavnsByret/nyheder/domsresumeer/Pages/Ube
rk%C3%B8rselvarulovligtaxik%C3%B8rsel.aspx
Finland
Finsk politi har intensivert jakten på Uber-sjåfører uten taxiløyve. Finsk media
melder at Uber-sjåfører som stoppes uten å ha taxitillatelse nå anmeldes og
etterforskes, i stedet for å få bot der og da. Dette som et ledd i å bygge opp
omfattende saker mot hver enkelte sjåfør, som risikerer bøter på størrelse med
det totale beløpet sjåføren har tjent på å kjøre for Uber.
Kilde: http://www.aftenposten.no/okonomi/Finsk-politi-varsler-kjempeboterfor-Uber-sjaforer-602277b.html og
http://yle.fi/uutiset/osasto/news/helsinki_uber_drivers_now_face_criminal_ch
arges_when_caught/9096774
Frankrike
I Frankrike har Uber blitt dømt til å betale rundt 11 millioner kroner til et fransk
taxiforbund. I tillegg har to franske toppsjefer, og selskapet, blitt dømt til å
betale store bøter for å kjøre taxi uten løyve.
Kilde: http://www.aftenposten.no/verden/Uber-beordret-til-a-betalemillioner-til-fransk-taxiforbund-12332b.html og
http://www.dagbladet.no/nyheter/uber-domt-for-ulovlig-forretningsvirksomhet/60230012
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Tyskland
Tyske myndigheter har nedlagt forbud mot at Uber kjører taxi uten løyve.
Selskapet risikerer der en bot på € 250.000 hver gang de bryter forbudet.
Kilde: http://e24.no/digital/uber/forbyr-omstridt-taxi-app-i-heletyskland/23286819
Tyskland har satt en effektiv stopper for Uber. Det er dette Norge også må
gjøre.
Nederland
I Nederland har Uber sluttet med sin UberPop tjeneste. Selskapet risikerer der
opp mot € 1 million i bot for brudd på løyvereglene, mens den enkelte sjåfør
risikerer € 4200.
Kilde: http://www.dutchnews.nl/news/archives/2015/11/uber-drops-uberpoptaxi-service-in-the-netherlands/

13.0 Mulige etterforskningsskritt
Vedlagt denne anmeldelsen følger logger fra turene som er tatt med de
tidligere anmeldte sjåførene. Dette er formodentlig bare en brøkdel av det
totale antall turer hver sjåfør har tatt. Slik vi har forstått det, lagrer Uber
loggene for alle turer hver sjåfør tar. Disse loggene burde være mulig for
politiet å få hentet ut, enten fra hver sjåfør eller Uber, slik politiet har gjort i
Sverige, Finland m.fl.
Videre bør politiet, i samarbeid med bla. Skatteetaten, få hentet ut tall som
viser hvor store inntekter hver enkelt sjåfør, og Uber, har hatt som følge av den
ulovlige kjøringen. Vi antar at det er snakk om store summer som verken er
skattlagt eller betalt mva av.
Det kan her være nødvendig med samarbeid på tvers av landegrensene da
Uber synes å drive sin virksomhet hovedsakelig ut av Nederland, Bermuda og
USA.
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I følge en avisartikkel i den danske avisen Politiken, har både danske og svenske
skattemyndigheter mottatt opplysninger fra nederlandske myndigheter om
hvor mye hver sjåfør har fått betalt i landene, se
http://politiken.dk/udland/ECE3406306/uskyldig-mail-fra-holland-satte-gang-iskatteopgoer-med-ubers-chauffoerer/. Slik informasjon burde også norske
skattemyndigheter kunne få tilgang til, gjennom samarbeid med sine
nederlandske kolleger. Avisartikkelen følger vedlagt.
Når det gjelder Ubers selskapsstruktur, ser vi ikke bort ifra at det vil være
nødvendig med en del etterforskning for å avdekke hvordan selskapet egentlig
er organisert og hva som er pro forma registrering og organisering av
skattemessige grunner.

14.0 Konklusjon
Etterforskning av lovbruddene som fremgår i denne anmeldelsen må
prioriteres av politiet, i tråd med Riksadvokatens prioriteringsrundskriv.
Lovbruddene innebærer økonomisk kriminalitet av alvorlig karakter, de
rammer fellesskapet, arbeidsmarkedet og også arbeidsmiljøet for sårbare
utlendinger.
I tillegg mener vi dette er en sak både skattemyndighetene og
arbeidstilsynsmyndighetene bør se nærmere på. Vi har sendt kopi av denne
anmeldelsen til både Skatteetaten og Arbeidstilsynet.
Det bes om at politiet iverksetter etterforskning og, dersom etterforskningen
gir grunnlag for det, tar ut tiltale mot selskapene Uber Norway AS, Uber B.V,
Uber International C.V, Uber Technologies, Inc og eventuelle andre selskaper i
Uber-konsernet. Mye tyder på at selskapene har brutt, eller medvirket til brudd
på (strl. § 15, jf. §1), yrkestransportloven, jf. § 4 første ledd, første punktum og
§ 9(1), jf. § 41 og heleribestemmelsen i strl. § 332. I tillegg kommer mulige
brudd på skatte- og avgiftslovgivning. Dersom etterforskningen avdekker andre
straffbare forhold, ber vi om at disse også påtales.
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Politiet bør også vurdere etterforskning og tiltale mot styremedlemmer i de
forskjellige selskapene, herunder blant andre Carl Edvard Endresen og Simon
John Breakwell.

OSLO 30.11.2016
Norges Taxiforbund
_______________________
Øystein Trevland
Styrets leder

Vedlegg
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