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Donald Trump nói báo cáo của New York Times là "tin giả" 

New York Times nói Donald Trump chỉ đóng 750 đôla thuế lợi tức liên bang cho 2016, năm 

ông tranh cử tổng thống Mỹ và cho 2017, năm đầu tiên tại Nhà Trắng. 

Tờ báo - cho biết đã thu được hồ sơ thuế của Trump và các công ty của ông trong hơn hai thập 

niên - cũng cáo buộc rằng ông không đóng đồng thuế lợi tức nào cho 10 trong 15 năm qua. 

Hồ sơ cho thấy "các khoản lỗ kinh niên và nhiều năm tránh thuế", New York Times viết. 

Ông Trump gọi đây là "tin giả". 

"Thực ra tôi đã đóng thuế. Và bạn sẽ thấy điều đó ngay sau khi hồ sơ khai thuế của tôi - hiện đang 

được kiểm toán, hồ sơ thuế của tôi đã bị kiểm toán trong một thời gian dài," ông nói với các phóng 

viên sau khi câu chuyện được đăng hôm Chủ nhật. 

"[Sở thuế vụ] không đối xử tốt với tôi ... họ đối xử với tôi rất tệ. Bạn có những người trong IRS - họ 

đối xử với tôi rất tệ", ông nói. 

Ông Trump đã phải đối mặt với những thách thức pháp lý vì từ chối không công bố tài liệu liên 

quan đến tài sản và công việc kinh doanh của mình. Ông là tổng thống đầu tiên kể từ thập niên 1970 

không công khai hồ sơ khai thuế, mặc dù luật không bắt buộc phải làm thế. 

New York Times nói thông tin trong bài viết của họ được "cung cấp bởi các nguồn có quyền truy 

cập hợp pháp vào những hồ sơ này". 

Bài báo được đưa ra chỉ vài ngày trước cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên của Trump với đối thủ 

đảng Dân chủ Joe Biden, và vài tuần trước cuộc bầu cử ngày 3/11. 

Những cáo buộc chính là gì? 

New York Times cho biết đã xem xét các bản khai thuế liên quan đến Tổng thống Trump và các 

công ty thuộc sở hữu của Trump Organization cho thập niên 1990, cũng như hồ sơ khai thuế cá 

nhân của ông trong năm 2016 và 2017. 

https://www.nytimes.com/interactive/2020/09/27/us/donald-trump-taxes.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/09/27/us/donald-trump-taxes.html


New York Times cho biết tổng thống chỉ đóng 750 đôla thuế lợi tức cho hai năm 2016 và 2017, và 

không đóng đồng thuế lợi tức nào cho 10 trong số 15 năm qua, "phần lớn là vì ông đã báo cáo tiền 

thua lỗ nhiều hơn tiền hơn ông kiếm được". 

Trước khi trở thành tổng thống, ông Trump được biết đến như một doanh nhân nổi tiếng và ông 

trùm địa ốc. 

Nhưng bài báo nói hồ sơ khai thuế của Trump với IRS "miêu tả một doanh nhân thu về hàng trăm 

triệu đôla mỗi năm nhưng vẫn khai những khoản lỗ kinh niên mà ông tích cực sử dụng để tránh phải 

nộp thuế". 

Trong một hồ sơ công khai, Tổng thống Trump khai ông kiếm được ít nhất 434,9 triệu đôla trong 

năm 2018. Tờ báo tranh chấp điều này, cáo buộc rằng các bản khai thuế của Trump cho thấy tổng 

thống khai làm ăn thất bại, với khoản lỗ 47,4 triệu đôla. 

Trump Organization cũng phủ nhận các cáo buộc trong bài báo. 

Giám đốc pháp lý của công ty, Alan Garten, nói rằng "hầu hết, nếu không phải là tất cả, các sự kiện 

dường như không chính xác". 
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Tờ báo còn nói gì? 

New York Times cũng tuyên bố rằng "hầu hết" các doanh nghiệp lớn nhất của Trump - chẳng hạn 

như các sân gôn và khách sạn của ông - "báo cáo lỗ hàng triệu, nếu không phải hàng chục triệu đôla, 

năm này qua năm khác" 

"Phương trình đó là yếu tố chính trong phép thuật tài chánh của Trump: dùng tiền thu được sự nổi 

tiếng của mình để mua và hỗ trợ các doanh nghiệp rủi ro, sau đó sử dụng khoản lỗ của những doanh 

nghiệp đó để tránh thuế". Bài báo viết. 

Và thêm rằng tổng thống chịu trách nhiệm cá nhân cho hơn 300 triệu đôla tiền nợ, sẽ phải hoàn trả 

trong bốn năm tới. 

Bài báo cũng cáo buộc rằng một số doanh nghiệp của Tổng thống Trump đã nhận tiền từ "các nhà 

vận động hành lang, các quan chức nước ngoài và những người khác đang tìm cách gặp mặt, tiếp 

cận hoặc muốn được ưu ái" từ tổng thống. 

Tờ Times cho biết họ đã sử dụng hồ sơ thuế để tìm hiểu xem tổng thống kiếm được bao nhiêu thu 

nhập từ các công ty ở ngoại quốc, cáo buộc rằng ông đã kiếm được 73 triệu đôla từ nước ngoài 

trong hai năm đầu tiên làm việc tại Nhà Trắng. 

Ông nói: "Trong thập kỷ 

qua, Tổng thống Trump đã 

trả hàng chục triệu đôla 

thuế cá nhân cho chính phủ 

liên bang, bao gồm cả việc 

trả hàng triệu đô la thuế cá 

nhân kể từ khi tuyên bố ra 

tranh cử vào năm 2015. 
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Ông Trump, hình chụp năm 2015 khi ra mắt loạt phim truyền hình The Celebrity Apprentice 

Tờ Times cáo buộc rằng các hợp đồng cho phép dùng thương hiệu Trump thu về 3 triệu USD từ 

Philippines, 2,3 triệu USD từ Ấn Độ và 1 triệu USD từ Thổ Nhĩ Kỳ. 

Vẫn theo New York Times, Tổng thống Trump đã kiếm được 427,4 triệu đôla trong năm 2018 từ 

loạt phim The Apprentice, cũng như từ các giao dịch xây dựng thương hiệu mà các tổ chức đã trả 

tiền để sử dụng tên của ông. Ông cũng kiếm được 176,5 triệu đôla nhờ đầu tư vào hai tòa nhà trong 

năm đó. 

Tuy nhiên, tờ Times cáo buộc rằng tổng thống hầu như không trả thuế cho những lợi tức này, vì ông 

đã báo cáo rằng các doanh nghiệp của ông bị thua lỗ đáng kể. 
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Sân gôn của Tổng thống Trump ở Scotland, cùng với một sân ở Ireland, lỗ 63,3 triệu USD trong 

năm 2018, theo New York Times 

Bài báo cũng cho biết ổng thống Trump đã và đang sử dụng điều khoản của luật thuế lợi tức cho 

phép các chủ doanh nghiệp "chuyển các khoản lỗ tích lũy để giảm thuế trong những năm tới". 

Ví dụ, trong năm 2018, khu nghỉ dưỡng chơi gôn lớn nhất của Tổng thống Trump, Trump National 

Doral, gần Miami, khai lỗ 162,3 triệu đôla. Tương tự, hai sân gôn của ông ở Scotland và một ở 

Ireland, đã báo cáo tổng số tiền lỗ là 63,3 triệu đôla. 

Phần lớn trong số đó đến từ các 

sân gôn ở Ireland và Scotland, 

nhưng tờ Times cho biết Trump 

Organization cũng nhận được tiền 

"từ các giao dịch cấp phép dùng 

thương hiệu Trump ở các quốc 

gia có các nhà lãnh đạo nghiêng 

về độc tài hoặc có địa chính trị 

gai góc". 

 



Tin liên quan 

Tòa Tối cao Mỹ ra phán quyết về khai báo thuế của Trump 

BBC, 9 tháng 7 2020 
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Ông Trump từ chối chia sẻ các tài liệu liên quan đến tài sản và hoạt động kinh doanh của mình. 

Tòa án Tối cao Hoa Kỳ vừa phán quyết Tổng thống Donald Trump phải công khai hồ sơ tài 

chính để công tố viên ở New York xem xét. 

Nhưng đồng thời Tòa nói thông tin này không phải gửi cho Quốc hội. 

Phán quyết này được xem là có những hệ lụy chính trị rất lớn. 

Ông Trump từ chối chia sẻ các tài liệu liên quan đến tài sản và hoạt động kinh doanh của mình. 

Luật sư của ông biện luận rằng ông được miễn trừ hoàn toàn khi còn đương chức. 

Phán quyết sẽ là phép thử cho biện luận đó và có hệ lụy về việc giới lập pháp Hoa Kỳ có thể soi xét 

tổng thống tới mức nào. 

Ngay cả một phán quyết có lợi cho Quốc hội cũng không nhất thiết dẫn tới việc công khai những 

khai báo thu nhập của ông Trump trước khi ông tranh cử vào tháng 11. 

Ông Trump, người kiếm tiền bằng đầu tư bất động sản, là tổng thống đầu tiên kể từ Richard Nixon 

vào những năm 1970 không công khai hồ sơ báo thuế của mình. 

Ông gọi cuộc điều tra về khai báo thuế là cách triệt hạ mình và coi nỗ lực của quốc hội là đòn quấy 

rối ông về chính trị. 

Tại sao đưa vụ này tới Tòa Tối cao? 

Hai ủy ban của Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát và Công tố New York Cyrus Vance - cũng 

thuộc đảng Dân chủ - đang yêu cầu công bố hồ sơ khai thuế và các thông tin khác. 

Năm ngoái trát bắt trao bằng chứng đã được gửi cho Mazars USA, công ty kế toán của ông Trump, 

và được gửi cả tới các tổ chức cho ông Trump vay là Deutsche Bank và Capital One. 

Các tòa án cấp thấp hơn ở Washington và New York đã ra phán quyết chống lại tổng thống, nhưng 

những quyết định đó đã bị hoãn lại để chờ phán quyết cuối cùng của tòa. 

Tại sao vụ việc nhạy cảm về chính trị? 

Những tiết lộ gây tổn hại về các vấn đề tài chính của Tổng thống Trump có thể có tác động tiêu cực 

tới chiến dịch tái tranh cử của ông. Ông đã sụt giảm uy tín nhiều trong các cuộc thăm dò dư luận khi 

giới chỉ trích cáo buộc ông xử lý yếu kém cuộc khủng hoảng Covid-19. 
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Các thẩm phán sẽ xử trực tuyến do Covid-19. 

Tại sao vụ việc nhạy cảm về chính trị? 

Những tiết lộ gây tổn hại về các vấn đề tài chính của Tổng thống Trump có thể có tác động tiêu cực 

tới chiến dịch tái tranh cử của ông. Ông đã sụt giảm uy tín nhiều trong các cuộc thăm dò dư luận khi 

giới chỉ trích cáo buộc ông xử lý yếu kém cuộc khủng hoảng Covid-19. 

Cuộc điều tra ở New York bao gồm các cáo buộc thanh toán tiền "bịt miệng" được thực hiện bởi 

cựu luật sư của ông Trump là Michael Cohen cho hai phụ nữ - ngôi sao phim người lớn Stormy 

Daniels và cựu người mẫu Playboy Karen McDougal - cả hai đều nói rằng họ có quan hệ với ông 

Trump. 

Những khoản thanh toán như vậy có thể vi phạm luật tài trợ chiến dịch tranh cử. Tổng thống Trump 

phủ nhận có những quan hệ này. 

Đã từng có quan ngại về những xung đột lợi ích có thể có trong các doanh nghiệp của ông Trump. 

Tại các phiên điều trần hồi tháng Năm, đã có những cuộc tranh luận gay gắt giữa các thẩm phán 

Tòa Tối cao về mức độ mà Quốc hội nên xem xét kỹ hồ sơ cá nhân của tổng thống. 

Trong lần ra tòa ở New York, các thẩm phán nghi ngờ về lập luận của một luật sư của ông Trump 

rằng một tổng thống không thể bị điều tra khi còn đương chức. 

Điều này xảy ra bất chấp bồi thẩm đoàn 9 người thì có đa số 5 vị bảo thủ gồm hai người được ông 

Trump bổ nhiệm là Neil Gorsuch và Brett Kavanaugh. 

Trong hai vụ trước về quyền lực tổng thống, năm 1974, Tòa Tối cao đã đồng loạt nhất trí việc bắt 

Tổng thống Nixon giao nộp băng ghi âm trong Nhà Trắng trong vụ bê bối Watergate, và năm 1997, 

tòa này đã cho phép xúc tiến vụ kiện quấy rối tình dục với Tổng thống Bill Clinton. 

Các thẩm phán do ông Nixon và ông Clinton bổ nhiệm đều bỏ phiếu chống lại họ trong các vụ kiện. 

Deutsche Bank là một trong số ít các ngân hàng sẵn sàng cho ông Trump vay sau một loạt các vụ 

phá sản doanh nghiệp vào những năm 1990, và các tài liệu đang muốn xem bao gồm những hồ sơ 

liên quan đến tổng thống, Tổ chức Trump và gia đình ông. 

Các ngân hàng và công ty kế toán cho biết họ sẽ tiết lộ thông tin nếu được yêu cầu. 

Các luật sư của ông Trump lập luận rằng Quốc hội không có thẩm quyền ra trát giao nộp như vậy và 

không có lý do chính đáng nào để tìm đọc hồ sơ. 


