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Russische oligarchen
gaan c o ro n a reke n i n g
van Poetin betalen

OPZEGGING�BELASTINGVERDRAG

Grote Russische bedrijven regelen hun fiscale zaken via Nederland. Dit tot
onvrede van Poetin, die miljarden ziet wegvloeien. Oligarchen Igor Kesajev
en Michail Fridman kunnen een fiks hogere aanslag verwachten.
Door�onze�medewerkers�Gidi�Pols�en�Jochem�van�Staalduine

I
gor Kesajev glundert voor het
oog van de camera. Het is
herfst 2012 en de Russische
miljardair moet hard praten
om het geroezemoes in zijn
Moskouse kantoor te over-

stemmen. De bezoekers zijn afgeko-
men op een heuglijk moment: Kesa-
jevs koperkleurige Mercury City To-
wer is vanaf dat moment de hoogste
wolkenkrabber van Europa. Met dit
record is zijn droom uit 1991 uitge-
komen, vertelt de gebruinde siga-
rettendistributeur vol trots aan de
interviewer. „Ik kan je met zeker-
heid één ding vertellen: dat ik van
geen enkele dag spijt heb.”

In dezelfde zeventig verdiepingen
tellende toren kampt Kesajev van-
daag de dag met een fikse financiële
tegenvaller. Distributiebedrijf Me-
gapolis, met 8,8 miljard euro omzet
en ruim 13.000 werknemers de be-
langrijkste tak van zijn Mercury
Group, dreigt zwaar te worden ge-
raakt nu Rusland het belastingver-
drag met Nederland opzegt: de geld-
stroom van zijn sigaretten- en dran-
kimperium loopt via een Neder-
lands kantoor naar Cyprus. De op-
zegging van het verdrag is nog niet
formeel rond, maar lijkt een kwestie
van tijd. Het Russische parlement
stemde in mei in, het papierwerk
heeft het Nederlandse ministerie
van Financiën alleen nog niet be-
re i k t .

Kesajev is een van de slachtoffers
van president Vladimir Poetins
strijd om Russische kapitaalvlucht
via Nederland te stoppen, blijkt uit
onderzoek van The Investigative
Desk voor N RC . Het journalistieke
collectief onderzocht geldstromen
van de grootste Russische particu-
liere bedrijven naar Nederland. Drie
ervan, waaronder Megapolis, slui-
zen grote sommen dividend naar
Nederland. Op dit moment betaalt
het bedrijf daarover in Rusland 5
procent dividendbelasting. Na op-
zegging van het belastingverdrag
wordt dat drie keer zoveel.

Poetins fiscale campagne
Poetin kondigde zijn fiscale cam-
pagne aan in een tv-toespraak op 25
maart 2020, aan het begin van de
coronacrisis. Tijdens het equivalent
van Ruttes toespraak in het Torentje
sprak de Russische president niet al-
leen over steunmaatregelen, hij ver-
telde ook hoe hij de kosten van co-
rona wilde dekken: door hogere be-
lasting op dividenden en rentebeta-
lingen. Daarvoor moest Rusland wel
van een aantal belastingverdragen
af, maar dat zou geen probleem zijn.
„Als buitenlandse partners onze
suggestie niet accepteren, zal Rus-
land zich unilateraal terugtrekken

uit de akkoorden”, zei Poetin.
De gigantische kapitaalvlucht van

Russisch geld ergert Poetin al langer.
Hij spreekt sinds 2008 over de- off-
shor izatsiya – het streven om Russi-
sche roebels niet langer naar belas-
tingparadijzen te laten vloeien, maar
in de eigen economie te houden. Te-
gelijkertijd is het niet geheel onbe-
grijpelijk dat rijke Russen hun geld
graag in verre oorden stallen. Geval-
len oligarchen als Michail Chodor-
kovski bewijzen dat een buiten-
landse spaarpot geen kwaad kan.
Chodorkovski was de rijkste man van
Rusland tot hij zijn oliebedrijf Yukos

verloor aan de Russische staat.
Poetins dreigement van 2020

bleek genoeg om Malta, Cyprus en
Luxemburg te bewegen hun handte-
kening te zetten onder een nieuw be-
lastingverdrag. Als enig benaderde
land weigert Nederland te voldoen
aan de voornaamste Russische eis;
niet 5 maar 15 procent dividendbe-
lasting voor de Russen. Het Neder-
landse argument: een hoger percen-
tage zou belangen van Nederlandse
bedrijven schaden, en bovendien
scheve gezichten opleveren als pak-
weg Ghana of Senegal niet dezelfde
deal krijgt.

Waarom Nederland in Russische
ogen thuishoort in een rijtje met
Malta, Cyprus en Luxemburg? De se-
lectie zou zijn gemaakt op basis van
uitgaande dividend- en rentebeta-
lingen, speculeert staatssecretaris
Hans Vijlbrief (Financiën, D66) in ja-
nuari in antwoord op Kamervragen.
Ofwel: de roebels vloeien weg naar
Nederland, ziet Rusland. Inmiddels
is ook bekend welke landen als vol-
gende aan de beurt zijn voor een her-
ziening van het belastingverdrag
met Rusland: Singapore, Hongkong
en Zwitserland kunnen een brief vol
eisen verwachten.

S ig a r e tt e n d i st r i b u t e u r
Omgerekend 1,23 miljard euro divi-
dend ontving Megapolis Distribu-
tion bv van 2014 tot en met 2020 in
dollars en roebels. Dat geld is alle-
maal afkomstig uit Rusland – de Wit-
Russische en Kazachse activiteiten
van Megapolis vallen onder een an-
dere Nederlandse tak van het bedrijf.
Megapolis Distribution heeft geen
absolute meerderheidsaandeelhou-
der: Kesajev heeft 49,9 procent van
het stemrecht. De resterende aande-
len zijn in bezit van Philip Morris In-

Igor Kesajev stuurde van
2014 tot en met 2019

1,9 miljard euro via
Nederland naar Cyprus

Igor�Kesajevmet�zijn�dochters.
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B�e�l�a�s�t�i�n�g�ve�r�d�ra�g
Opzegging�raakt�ook
Nederlandse�bedrijven

Behalve�oligarchen�met�brieven-
b�u�s�f�i�r�m�a’s�raakt�de�Russische
tariefsverhoging�ook�Nederland-
se�bedrijven�met�e�co�n�o�m�i�s�c�h�e
activiteiten�in�Rusland.�Als�zij�hun
daar�verdiende�geld�naar
Nederland�terugsturen�in�de
vorm�van�dividend,�betalen�ze
er�na�opzegging�van�het�ver-
drag�drie�keer�zoveel�belasting
ove�r.�Dat�is�niet�te�verrekenen�met
Nederlandse�belastingen.

Grote�bedrijven�zijn�huiverig�uit-
spraken�te�doen�over�de�gevolgen
van�een�opgezegd�belasting-
verdrag.�Fr�i�e�s�l�a�n�d�Ca�m�p�i�n�a�laat
weten�nog�bezig�te�zijn�de�precie-
ze�effecten�door�te�rekenen.�De
zuivelcoöperatie�heeft�650�werk-
nemers�in�Rusland�en�beschikt�in
de�stad�Stupino�over�een�fabriek
voor�gesteriliseerde�melk�en�een
yoghurtfabriek.�„Natuurlijk�zou�het
beter�zijn�als�Nederland�en�Rus-
land�tot�een�vergelijk�komen”,
mailt�een�woordvoerder.

Ook�verf-�en�lakbedrijf�A�k�zo-
Nobel�heeft�meerdere�fabrieken
in�Rusland.�De�onderneming
bevestigt�dat�een�hogere�belas-
ting�„impact” heeft�op�het�bedrijf.
AkoNobel�heeft�zelfstandig�en�via
werkgeversorganisatie�VNO-
NCW�contact�gehad�met�het
ministerie�van�Financiën,�net�als
H�e�i�n�e�ke�n�.�De�bierbrouwer�laat
weten�te�hechten�aan�„i�n�t�e�r�n�a-
tionale�afspraken�en�fiscale
ze�ke�r�h�e�i�d�”.

ternational (PMI), Japan Tobacco In-
ternational (JTI) en een niet bij naam
genoemde aandeelhouder. Onder-
ling verdelen ze jaarlijks het binnen-
komend dividend.

Kesajev stuurt zijn deel via een an-
der Nederlands bedrijf door naar Cy-
prus. Omgerekend ontving het Cy-
priotische Megapolis Holdings
(Overseas) van 2014 tot en met 2019
liefst 1,9 miljard euro uit Nederland.
Dat bedrag is voor het grootste ge-
deelte afkomstig van Megapolis’
aandelenverkoop aan PMI en JTI in
2013. Of Kesajevs geld op Cyprus
blijft, is niet bekend. Wel lekte eer-
der uit dat Kesajev in 2012 een Cypri-
otisch paspoort kocht.

Met het Scheveningse kantoortje
waar de letters Megapolis op de brie-
venbus glimmen, hebben Kesajevs
zaken alleen op papier wat van doen.
De uit de autonome Russische repu-
bliek Noord-Ossetië afkomstige za-
kenman begon zijn Mercury Group in
de jaren negentig als importeur van
onder meer alcohol. Tegenwoordig is
Mercury actief in allerlei sectoren.
Het meest succesvol is hij als distri-
buteur van sigaretten. Toen PMI en
JTI zich in 2013 bij Megapolis inkoch-
ten, lieten de bedrijven weten zo’n
70 procent van de Russische markt te
beheersen. Ook voorzien Kesajev en
zijn partner Sergej Katsiëv Russische
winkels van onder meer Red Bull en
Jacobs Douwe Egberts. Verder bezit-
ten ze de Russische supermarktke-
ten Dixie, die op de nominatie staat
voor verkoop.

Of Kesajev primair doelwit of toe-
vallig slachtoffer is van de maatrege-
len van Poetin, is moeilijk te beoor-
delen. Journalisten van het Interna-
tional Consortium of Investigative
Journalists ontdekten in 2012 dat
Kesajev destijds erevoorzitter was

van Monolit, een liefdadigheidsor-
ganisatie gericht op het financieel
ondersteunen van gepensioneerd
personeel van Russische militaire en
veiligheidsdiensten. Uit die kring
zijn Vladimir Poetin en veel andere
Russische machthebbers afkomstig.
Kesajev doneerde in negen jaar tijd
ten minste 7 miljoen dollar (5,7 mil-
joen euro) aan het goede doel. De on-
derzoeksjournalisten omschrijven
het optreden van de oligarch als
‘strategisch geven’. Hoe zijn verhou-
ding met Poetin dezer dagen is, is
niet duidelijk.

Bankier
De tweede oligarch die bij ongewij-
zigd beleid in Rusland meer belas-
ting moet betalen, is Michail Frid-
man. Net als Kesajev verdiende hij
zijn eerste geld begin jaren negentig.
De zakenmagnaat is een van de oor-
spronkelijke Russische oligarchen:
als mede-oprichter van Alfa-Bank,
een van Ruslands grootste commer-
ciële banken, was hij één van de ze-
ven bankiers die halverwege de jaren
negentig president Boris Jeltsin aan
de macht zouden hebben gehouden.

Tegenwoordig is hij een van de lei-
ders van LetterOne, een in Luxem-
burg gevestigde investeringsfonds.
Liefst twee van zijn in Rusland ac-
tieve bedrijven regelen hun fiscale
zaken via Nederland. Telecombe-
drijf Veon, het voormalige Vimpel-
com, voorziet 52 miljoen Russische
klanten van telecomdiensten (omzet
6,5 miljard euro, 43.639 werkne-
mers). X5 Retail bestiert verschil-
lende supermarktketens (omzet 22
miljard euro, 339.716 werknemers).
Van het telecombedrijf bezit Lette-
rOne een meerderheid van de aande-
len, van de supermarktketen is het
fonds de enige grote aandeelhouder,
met 47,9 procent van het stemrecht.
Fridman zit in het bestuur van beide.

In Nederland ontving Veon Hol-
dings van 2014 tot en met 2019 voor
2,8 miljard dollar aan dividend. Dat
geld is afkomstig van dochterbedrij-
ven uit diverse landen in de voorma-
lige Sovjet-Unie en daarbuiten. Ver-
moedelijk is een aanzienlijk deel af-
komstig uit Rusland: de Russische
tak verdient grofweg de helft van de
jaarlijkse omzet van het bedrijf en fi-
gureert in het jaarverslag als „o n ze
h o e k s te e n”. Via een Nederlands be-
drijf in Bermuda kwam van 2014 tot
en met 2020 uiteindelijk 1,4 miljard
dollar van Veon terecht bij de aan-
deelhouders, onder wie meerder-
heidsaandeelhouder LetterOne.

Veon is in Nederland voornamelijk
bekend onder oude naam Vimpel-
Com. Dat bedrijf kwam in het nieuws
vanwege de honderden miljoenen
die het samen met het Zweedse Telia
betaalde aan Oezbeekse presidents-
dochter Gulnara Karimova, in ruil
voor toegang tot de telecommarkt
van haar geboorteland. In 2016
schikte Telia met het Nederlandse
Openbaar Ministerie.

Ook supermarkt X5 Retail maakt
dividend over naar Nederland. In
2020 ontving de Nederlandse X5 Re-
tail Group nv in één klap een miljard
euro aan Russisch dividend. Dankzij
de timing hoefde het bedrijf nu nog
slechts 57 miljoen euro aan Russi-
sche dividendbelasting te betalen.

Megapolis, Veon en X5 Retail rea-
geerden niet op vragen van The In-
vestigative Desk.

Dit�is�een�productie�van�The�Investi-
gative�Desk,�een�onafhankelijk
collectief�van�gespecialiseerde
onderzoeksjournalisten�gericht�op
tabak,�defensie,�farma,�voeding,
alcohol�en�energie.

Michail Fridmans X5
Retail Group ontving in
2020 in Nederland een
miljard euro dividend

Het�International�Business�Centre�in
Moskou,�met�rechts�de�Mercury�City
Towe�r�van�miljardair�Igor�Kesajev�–
vanaf�2012�de�hoogste�wolkenkrabber
in�Europa.�FOTO�ALEXANDER�NEMENOV/AFP

Michail�Fridman
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