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WASHINGTON, DC (NV) – Th ơng gia Donald Trump  năm 2011  trong một cuộc phỏng vấn đề 

xuất ý kiến: “Ngay cả ng  i Mỹ không có thu nhập cao nên trả thêm thuế để „tiếp tục cuộc chơi.‟” 

Ông Trump nói câu trên với ông Sean Hannity trên radio  khi cả hai thảo luận về phong trào Occupy 

Wall Street phản kháng giới giàu có trốn thuế  theo ch ơng trình KFile của đài CNN t  ng thuật. 

 

Tổng Thống Trump và ông Sean Hannity, người dẫn chương trình đài Fox News Channel. (Hình: 

Ethan Miller/Getty Images) 

“Bây gi  tất cả mọi ng  i trong phong trào Occupy Wall Street  thành phần 1% giới giàu có  mà 

ông cũng thuộc giới đó  không trả bất kỳ khoản thuế nào ” ông Hannity dạo đầu. “Ông không có trả 

thuế hả? Tôi không biết điều này nhé.” 

“Không  tôi trả thuế ” ông Trump đáp lại. “Tôi trả thuế rất nhiều. Tôi vừa mới ký một ngân phiếu 

thật lớn để trả thuế. Tôi trả thật đó  tôi trả thuế rất nhiều  tôi không màng chuy n này. Tôi hãnh di n 

trả thuế. Nếu thiếu thuế  tôi trả.” 

Ông Trump nói tiếp: “Điều lạ lùng là một nửa n ớc không trả đồng nào cả. Ngay cả ai đó không 

kiếm nhiều tiền  cũng nên trả thuế một cách nào đó. Chỉ để tiếp tục trong cuộc chơi. Một nửa n ớc 

này không trả đồng nào hết.” 

Xin vào link sau để nghe cuộc nói chuy n: https://soundcloud.com/user-429524614/dt-on-shs-

1027112. 

Câu chuy n trong quá khứ đ ợc đem ra trở lại giữa lúc tài li u do New York Time tr ng dẫn cho 

thấy ông Trump  tính trong vòng 15 năm  không trả thuế liên bang 10 năm từ hồi năm 2000. 

Lý do ông không trả thuế vì khai khấu trừ chi phí nhiều hơn thu nhập. 

Không những không trả  ông Trump còn lấy về khoản khấu trừ thuế tổng cộng $72.9 tri u từ những 

khoản tiền thuế và tiền l i  mà ông đóng từ 2005 đến 2008  theo hồ sơ thuế mà t  Times tiết lộ. 
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Trong năm thắng cử  2016  và năm đầu tiên làm tổng thống  ông Trump chỉ trả $750 thuế lợi tức 

liên bang  cũng theo thông tin Times công bố. 

Trong cuốn sách “Time to Get Tough” (tạm dịch „Tới lúc phải cứng rắn)  ông Trump cáo buộc: 

“Một nửa dân Mỹ không trả một xu thuế lợi tức cho liên bang. Nghe tin này  nhiều ng  i giật bắn 

ng  i phải không? Đó là sự thật. Đây là một trong những lý do tăng ngân sách liên bang là rất nguy 

hiểm: một nửa dân số nhún vai và nói „Mặc k . Tiền chi tiêu đó đâu phải của tôi.‟” 

Ông nói tiếp: “ ì vậy  ý t ởng cho rằng tầng lớp thấp đang gánh vác gánh nặng thuế là vô lý  bởi vì 

phân nửa phía d ới dân Mỹ hoàn toàn không phải trả thuế thu nhập liên bang.” 

Trong cuộc họp báo hôm Chủ Nhật tại Tòa Bạch Ốc  Tổng Thống Trump phủ nhận bản tin của New 

York bằng cách liên tục nói đó là “fake news” và tuyên bố: “Tôi đóng thuế lợi tức liên bang rất 

nhiều.” 

Trong các cuộc tranh luận với bà Hillary Clinton năm 2016  ông Trump tuyên bố: “Tôi trả hàng 

trăm tri u tiền thuế. Khi Sở Thuế kiểm toán  xong tôi sẽ công khai hồ sơ thuế. Tôi sẽ hãnh di n làm 

chuy n này. Nói thật  hồ sơ thuế của tôi rất ngon lành.” 

Thông tin thuế của tổng thống đ ợc t  Times đ a ra ngày Chủ Nhật vừa qua cho thấy một câu 

chuy n khác. (MPL) [kn] 
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