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 Њујорк -- Амерички председник Доналд Трамп је у 2016. и 2017. годни платио само 750
долара пореза, тврди "Њујорк тајмс".

  У 10 од протеклих 15 година уопше није платио порез, додаје амерички дневник, иако је
до 2018. године примио 427,5 милиона долара од свог телевизијског ријалити програма и
осталих уговора.   

Лист је објавио да је амерички председник Доналд Трумп платио свега 750 долара на
име савезних пореза у 2016. и 2017. години, позивајући се на податке о поврату пореза,
преноси Ал Џазира.

  

Богатство америчког председника процењује се на 2,1 милијарди долара, а током
пандемија коронавируса пало је за милијарду долара, објавио је недавно магазин Форбс.

  

Годинама је Трамп одбијао јавно да говори о својим пореским обавезама и борио се
против легалних покушаја да то учини.

  

Према извештају "Њујорк тајмса", Трамп је своје пореске обавезе минимизирао тако што
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је пријављивао велике губитке свог пословног царства.

  

НТ тврди да је Трамп у 2018. години пријавио губитак од 47,4 милиона долара, иако је те
године забележио приход од најмање 434,9 милиона.

  

На конференцији за медије Трамп је оспорио овај извештај.

  

"То је лажна вест, потпуно лажна. Измишљена. Лажна", рекао је новинарима.

  

"Плаћам порез. Видећете то када ускоро буде поврат пореза. Већ дуго је на ревизији",
додао је.

  

Алан Гартен, адвокат Трамп организације, рекао је за "Њујорк тајмс" да је "већина
навода, ако не и сви, нетачна".
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