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LONG-CONCEALED RECORDS SHOW
TRUMPʼS CHRONIC LOSSES AND
YEARS OF TAX AVOIDANCE

O Times obteve as informações fiscais de Donald Trump ao longo de
mais de duas décadas, revelando propriedades em dificuldades, vastas
baixas contábeis, uma batalha de auditoria e centenas de milhões em
dívidas a vencer.

Por Russ Buettner , Susanne Craig e Mike McIntire
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Donald J. Trump pagou US $ 750 em imposto de renda federal no ano em
que conquistou a presidência. Em seu primeiro ano na Casa Branca, ele
pagou outros US $ 750.

Ele não pagou nenhum imposto de renda em 10 dos 15 anos anteriores -
principalmente porque relatou ter perdido muito mais dinheiro do que
ganhava.

Enquanto o presidente trava uma campanha de reeleição que as pesquisas
dizem que ele corre o risco de perder, suas finanças estão sob pressão,
assoladas por perdas e centenas de milhões de dólares em dívidas que ele
pessoalmente garantiu. Também pairando sobre ele está uma batalha de
auditoria de uma década com o Internal Revenue Service sobre a
legitimidade de uma restituição de impostos de $ 72,9 milhões que ele
reivindicou e recebeu, após declarar enormes perdas. Uma decisão
adversa pode custar-lhe mais de US $ 100 milhões.

As declarações de impostos que Trump lutou por muito tempo
para manter em sigilo contam uma história
fundamentalmente diferente daquela que ele vendeu ao
público americano. Seus relatórios para o IRS retratam um
empresário que ganha centenas de milhões de dólares por
ano, mas acumula perdas crônicas que ele emprega
agressivamente para evitar o pagamento de impostos. Agora,
com seus desafios financeiros cada vez maiores, os registros
mostram que ele depende cada vez mais de ganhar dinheiro com negócios
que o colocam em potencial e, muitas vezes, conflito de interesses direto
com seu cargo de presidente.

O New York Times obteve dados de declaração de impostos de mais de
duas décadas para o Sr. Trump e as centenas de empresas que compõem
sua organização empresarial, incluindo informações detalhadas de seus
primeiros dois anos no cargo. Não inclui seus retornos pessoais para 2018
ou 2019. Este artigo oferece uma visão geral das descobertas do The
Times; artigos adicionais serão publicados nas próximas semanas.

Os retornos são alguns dos registros mais procurados e especulados da
memória recente. Nos quase quatro anos de Trump no cargo - e ao longo
de suas décadas intermináveis   aos olhos do público - jornalistas,
promotores, políticos de oposição e conspiradores têm, com sucesso
limitado, buscado escavar os enigmas de suas finanças. Por sua própria
natureza, os arquivamentos deixarão muitas perguntas sem resposta,
muitos questionadores sem resposta. Eles incluem informações que o Sr.
Trump divulgou ao IRS, não as conclusões de um exame financeiro



27/09/2020 Os impostos de Trump mostram perdas crônicas e anos de evasão fiscal - The New York Times

https://www.nytimes.com/interactive/2020/09/27/us/donald-trump-taxes.html?auth=login-facebook 3/44

independente. Eles relatam que o Sr. Trump possui centenas de milhões de
dólares em ativos valiosos, mas não revelam sua verdadeira riqueza. Eles
também não revelam quaisquer conexões anteriormente não relatadas
com a Rússia.

O S  I M P O S T O S  D O  P R E S I D E N T E

Traçando um império: uma linha do tempo das finanças de Trump

18 revelações de um tesouro de registros fiscais da Trump

Nota do editor sobre a investigação tributária Trump

Em resposta a uma carta resumindo as conclusões do The Times, Alan
Garten, advogado da Trump Organization, disse que “a maioria, senão
todos, os fatos parecem ser imprecisos” e solicitou os documentos nos
quais eles se baseavam. Depois que o The Times se recusou a fornecer os
registros, a fim de proteger suas fontes, Garten questionou diretamente o
valor dos impostos que Trump havia pago.

“Na última década, o presidente Trump pagou dezenas de milhões de
dólares em impostos pessoais ao governo federal, incluindo o pagamento
de milhões em impostos pessoais desde o anúncio de sua candidatura em
2015”, disse Garten em um comunicado.

Com o termo “impostos pessoais”, no entanto, Garten parece estar
combinando impostos de renda com outros impostos federais que Trump
pagou - Previdência Social, Medicare e impostos para seus empregados
domésticos. Garten também afirmou que parte do que o presidente devia
foi “pago com créditos fiscais”, uma caracterização enganosa dos créditos,
que reduzem a conta de imposto de renda de um empresário como
recompensa por várias atividades, como preservação histórica.

https://www.nytimes.com/interactive/2020/09/27/us/donald-trump-taxes-timeline.html
https://www.nytimes.com/2020/09/27/us/trump-taxes-takeaways.html
https://www.nytimes.com/2020/09/27/us/trump-taxes-editors-note.html
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Os dados fiscais examinados pelo The Times fornecem um roteiro de
revelações, desde baixas para o custo de um advogado de defesa criminal
e uma mansão usada como retiro familiar até uma contabilidade completa
dos milhões de dólares que o presidente recebeu do Miss de 2013 Concurso
do universo em Moscou.

Junto com documentos financeiros relacionados e registros legais, os
registros oferecem a visão mais detalhada do império empresarial do
presidente. Eles revelam o vazio, mas também a magia, por trás da
imagem de self-made-bilionário - afiada por meio de sua estrela em “O
Aprendiz” - que ajudou a impulsioná-lo para a Casa Branca e que ainda
sustenta a lealdade de muitos em sua base.

No final das contas, o Sr. Trump teve mais sucesso interpretando um
magnata dos negócios do que sendo um na vida real.

“O Aprendiz”, junto com os acordos de licenciamento e endosso que
fluíram de sua celebridade em expansão, rendeu a Trump um total de US $
427,4 milhões, descobriu a análise dos registros do The Times. Ele investiu
muito disso em uma coleção de empresas, principalmente campos de golfe,
que nos anos desde então têm devorado dinheiro constantemente - tanto
quanto o dinheiro que ele secretamente recebeu de seu pai financiou uma
onda de gastos excessivos quixotesca que levou ao seu colapso no início
dos anos 1990 .

“O Aprendiz”, junto com endossos e outras receitas decorrentes de sua fama crescente,
rendeu a Donald Trump US $ 427,4 milhões. Rob DeLorenzo / Zuma Press

https://www.nytimes.com/interactive/2018/10/02/us/politics/donald-trump-tax-schemes-fred-trump.html


27/09/2020 Os impostos de Trump mostram perdas crônicas e anos de evasão fiscal - The New York Times

https://www.nytimes.com/interactive/2020/09/27/us/donald-trump-taxes.html?auth=login-facebook 5/44

Na verdade, sua condição financeira quando anunciou sua candidatura à
presidência em 2015 dá algum crédito à noção de que sua campanha de tiro
ao alvo foi, pelo menos em parte, uma jogada para reanimar a
comercialização de seu nome.

À medida que as batalhas jurídicas e políticas sobre o acesso a suas
declarações de impostos se intensificaram, Trump sempre se perguntou
em voz alta por que alguém iria querer vê-los. “Não há nada a aprender
com eles”, disse ele à The Associated Press em 2016. Há informações muito
mais úteis, ele disse, nas divulgações financeiras anuais exigidas dele
como presidente - que ele apontou como evidência de seu domínio de um
universo de negócios florescente e imensamente lucrativo.

Na verdade, esses registros públicos oferecem uma imagem distorcida de
sua situação financeira, uma vez que simplesmente relatam receitas, não
lucros. Em 2018, por exemplo, o Sr. Trump anunciou em sua divulgação
que havia feito pelo menos US $ 434,9 milhões. Os registros fiscais
fornecem um retrato muito diferente de seus resultados financeiros: US $
47,4 milhões em perdas.

Os registros fiscais não têm a especificidade para avaliar a legitimidade de
todas as despesas comerciais que o Sr. Trump afirma para reduzir sua
receita tributável - por exemplo, sem qualquer explicação em suas
declarações, as despesas gerais e administrativas em seu clube de golfe
Bedminster em Nova Jersey aumentaram cinco vezes de 2016 a 2017. E ele
já se gabou de que sua capacidade de sobreviver sem pagar impostos "me
torna inteligente", como ele disse em 2016. Mas os retornos, por sua
própria conta, minaram suas reivindicações de perspicácia financeira,
mostrando que ele está simplesmente despejando mais dinheiro em
muitos negócios do que retirando.

A imagem que talvez emerge de forma mais nítida da montanha de
números e tabelas de impostos preparadas pelos contadores de Trump é a
de um presidente-empresário em um aperto financeiro.

A maioria dos principais empreendimentos de Trump - de sua constelação
de campos de golfe a seu hotel ímã conservador em Washington - relata
perder milhões, senão dezenas de milhões, de dólares ano após ano.

Sua receita de “O Aprendiz” e de acordos de licenciamento está secando e,
há vários anos, ele vendeu quase todas as ações que agora poderiam tê-lo
ajudado a tapar buracos em suas propriedades em dificuldades.

A auditoria fiscal se aproxima.
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E nos próximos quatro anos, mais de US $ 300 milhões em empréstimos -
obrigações pelas quais ele é pessoalmente responsável - vencerão.

Contra esse pano de fundo, os registros vão muito além para revelar os
conflitos de interesse reais e potenciais criados pela recusa do Sr. Trump
em se desfazer de seus interesses comerciais enquanto estava na Casa
Branca. Suas propriedades se tornaram bazares para arrecadar dinheiro
diretamente de lobistas, autoridades estrangeiras e outros que buscam
tempo, acesso ou favorecimento; os registros pela primeira vez colocam
valores precisos em dólares nessas transações.

No clube Mar-a-Lago em Palm Beach, Flórida, uma enxurrada de novos
sócios a partir de 2015 permitiu que ele embolsasse US $ 5 milhões
adicionais por ano com o negócio. Em seu resort de golfe Doral, perto de
Miami, o fabricante de materiais para telhados GAF gastou pelo menos US
$ 1,5 milhão em 2018, mesmo quando sua indústria estava pressionando o
governo Trump para reverter os regulamentos federais “flagrantes”. Em
2017, a Associação Evangelística Billy Graham pagou pelo menos US $
397.602 ao hotel em Washington, onde o grupo realizou pelo menos um
evento durante sua Cúpula Mundial em Defesa dos Cristãos Perseguidos
de quatro dias.

O Times também foi capaz de avaliar ao máximo a renda do presidente
com o exterior, onde ele detém o controle final sobre a diplomacia
americana. Quando assumiu o cargo, Trump disse que não buscaria novos
negócios estrangeiros como presidente. Mesmo assim, em seus primeiros
dois anos na Casa Branca, sua receita com o exterior totalizou US $ 73
milhões. E embora grande parte desse dinheiro viesse de suas
propriedades de golfe na Escócia e na Irlanda, parte veio de acordos de
licenciamento em países com líderes autoritários ou geopolítica espinhosa
- por exemplo, US $ 3 milhões das Filipinas, US $ 2,3 milhões da Índia e US
$ 1 milhão da Turquia .
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Nas Filipinas, onde o Sr. Trump licenciou seu nome para uma torre de Manila, ele ou suas
empresas pagaram US $ 156.824 em impostos em 2017. Hannah Reyes Morales para The New

York Times

Ele relatou que pagou impostos, por sua vez, em vários de seus
empreendimentos no exterior. Em 2017, a contribuição de US $ 750 do
presidente para as operações do governo dos EUA foi ofuscada pelos US $
15.598 que ele ou suas empresas pagaram no Panamá, US $ 145.400 na
Índia e US $ 156.824 nas Filipinas.

O pagamento de Trump nos Estados Unidos, após contabilizar suas
perdas, foi aproximadamente equivalente, em dólares não ajustados pela
inflação, a outro projeto de lei de impostos presidencial revelado quase
meio século antes. Em 1973, o The Providence Journal relatou que, após
uma dedução de caridade pela doação de seus papéis presidenciais,
Richard M. Nixon pagou $ 792,81 em 1970 com uma renda de cerca de $
200.000.

O vazamento do pequeno pagamento de impostos de Nixon causou um
alvoroço que abriu um precedente: a partir de então, presidentes e
candidatos presidenciais disponibilizariam suas declarações de impostos
para o povo americano ver.
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U M  M A PA  D O
I M P É R I O

O conteúdo de milhares de registros fiscais pessoais e empresariais
preenche detalhes financeiros que foram retidos durante anos.

“Eu adoraria fazer isso”, disse Trump em 2014 quando questionado se ele
liberaria seus impostos se concorresse à presidência. Ele tem recuado
desde então.

Quando ele concorreu, ele disse que tornaria seus impostos públicos se
Hillary Clinton fizesse o mesmo com os e-mails excluídos de seu servidor
privado - um eco de sua provocação, ao mesmo tempo que atiçava a ficção
birther, de que ele poderia liberar os retornos se o presidente Barack
Obama divulgasse sua certidão de nascimento. Certa vez, ele se gabou de
que suas declarações de impostos eram "muito grandes" e "bonitas". Mas
torná-los públicos? "É muito complicado." Ele frequentemente afirma que
não pode fazer isso durante uma auditoria - um argumento refutado por
seu próprio comissário do IRS. Quando promotores e investigadores do
Congresso emitiram intimações para suas declarações, ele exerceu não
apenas seus advogados particulares, mas também o poder de seu
Departamento de Justiça para impeli-los até a Suprema Corte.

A dança elaborada e o desafio de Trump só alimentaram suspeitas sobre
os segredos que podem estar ocultos em seus impostos. Existe uma pista
financeira para sua deferência à Rússia e seu presidente, Vladimir V.
Putin? Ele descartou como despesa de negócios o pagamento secreto à
estrela de cinema pornográfico Stormy Daniels nos dias anteriores às
eleições de 2016? Será que uma fonte secreta de dinheiro alimentou seu
frenesi de aquisições que começou em meados dos anos 2000?

O Times examinou e analisou os dados de milhares de declarações de
impostos de pessoas físicas e jurídicas de 2000 a 2017, juntamente com
informações fiscais adicionais de outros anos. O tesouro incluía anos de
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informações sobre remuneração de funcionários e registros de
pagamentos em dinheiro entre o presidente e seus negócios, bem como
informações sobre auditorias federais em andamento de seus impostos.
Este artigo também se baseia em dezenas de entrevistas e material não
relatado de outras fontes, públicas e confidenciais.

Todas as informações obtidas pelo The Times foram fornecidas por fontes
com acesso legal a elas. Embora a maioria dos dados fiscais não tenham
sido divulgados anteriormente, o The Times conseguiu verificar partes
deles comparando-os com informações publicamente disponíveis e
registros confidenciais obtidos anteriormente pelo The Times.

Investigar os registros é ver de perto a complexa estrutura dos interesses
comerciais do presidente - e a profundidade de suas complicações. O que é
popularmente conhecido como Trump Organization é, na verdade, uma
coleção de mais de 500 entidades, virtualmente todas pertencentes ao Sr.
Trump, muitas delas carregando seu nome. Por exemplo, 105 deles são
uma variação do nome Trump Marks, que ele usa para acordos de
licenciamento.

Fragmentos das declarações de impostos de Trump já vazaram antes.

Transcrições de seu principal formulário de imposto federal, o 1040, de
1985 a 1994, foram obtidas pelo The Times em 2019. Eles mostraram que,
em muitos anos, o Sr. Trump perdeu mais dinheiro do que quase qualquer
outro contribuinte americano individual. Três páginas de suas declarações
de 1995, enviadas anonimamente ao The Times durante a campanha de
2016, mostraram que Trump declarou perdas de US $ 915,7 milhões, dando-
lhe uma dedução fiscal que poderia ter permitido que ele evitasse o
imposto de renda federal por quase duas décadas. Cinco meses depois, o
jornalista David Cay Johnston obteve duas páginas das declarações de
Trump de 2005; naquele ano, sua fortuna havia se recuperado a ponto de
ele estar pagando impostos.

https://www.nytimes.com/interactive/2019/05/07/us/politics/donald-trump-taxes.html
https://www.nytimes.com/2016/10/02/us/politics/donald-trump-taxes.html
https://www.nytimes.com/2017/03/14/us/politics/donald-trump-taxes.html
https://www.nytimes.com/2017/03/14/us/politics/donald-trump-taxes.html
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Em 1995, o ano em que Trump inaugurou o Trump International Hotel and Tower em Nova York, ele
declararia prejuízos de US $ 915,7 milhões - uma soma tão grande que poderia ser transportada para
cancelar a renda tributável por anos. Francis Specker / New York Post Archives, via NYP Holdings, Inc., via Getty

Images
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Em 2005, sua sorte mudou e ele estava pagando imposto de renda: ele havia exaurido o poder de redução de
impostos daquela perda de quase US $ 1 bilhão assim que começou a ver um aumento na renda de
celebridades após o lançamento de "O Aprendiz". Michael Nagle / Getty Images

O vasto novo tesouro de informações analisado pelo The Times completa o
padrão recorrente de ascensão e declínio que definiu a carreira do
presidente. Mesmo assim, tem seus limites.

As declarações de impostos não registram, por exemplo, patrimônio
líquido - no caso de Trump, um tópico de muita postura e quase tanto
debate. Os documentos registram uma grande movimentação de dinheiro,
mas embora as devoluções relatem dívidas, muitas vezes não identificam
os credores.

Os dados não contêm novas revelações sobre o pagamento de US $ 130.000
a Stephanie Clifford, a atriz que faz o papel de Stormy Daniels - o foco da
intimação do promotor distrital de Manhattan para declarações de
impostos de Trump e outras informações financeiras. O Sr. Trump
reconheceu ter reembolsado seu ex-advogado, Michael D. Cohen, que fez o
pagamento, mas os materiais obtidos pelo The Times não incluíam
nenhum pagamento detalhado ao Sr. Cohen. O valor, entretanto, poderia
ter sido indevidamente incluído nas taxas legais baixadas como despesas
comerciais, que não precisam ser discriminadas nas declarações de
impostos.

Nenhum assunto provocou especulações mais intensas sobre as finanças
de Trump do que sua conexão com a Rússia. Embora os registros fiscais
não revelassem nenhuma conexão financeira anteriormente desconhecida
- e, na maioria das vezes, não tivessem a especificidade necessária para
fazê-lo - eles lançaram uma nova luz sobre o dinheiro por trás do concurso

https://www.propublica.org/article/theres-no-guarantee-trumps-tax-returns-would-reveal-russia-ties
https://www.propublica.org/article/theres-no-guarantee-trumps-tax-returns-would-reveal-russia-ties
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de Miss Universo de 2013 em Moscou, um assunto de intriga duradoura
por causa de investigações subsequentes sobre a interferência da Rússia
nas eleições de 2016.

Os registros mostram que o concurso foi a Miss Universo mais lucrativa
durante o tempo de Trump como coproprietário e que gerou um
pagamento pessoal de $ 2,3 milhões - possibilitado, pelo menos em parte,
pela família Agalarov, que mais tarde ajudaria organizou a infame reunião
de 2016 entre funcionários da campanha de Trump buscando "sujeira"
sobre Clinton e um advogado russo ligado ao Kremlin.

Em agosto, o Comitê de Inteligência do Senado divulgou um relatório que
examinou exaustivamente as circunstâncias do concurso em Moscou e
revelou que, em fevereiro, os investigadores intimaram o cantor russo
Emin Agalarov, que estava envolvido no planejamento. O pai de Agalarov,
Aras, um bilionário que se orgulha de ter laços estreitos com Putin, foi
parceiro de Trump no evento.

Emin Agalarov, à esquerda, uma cantora russa cuja família estava envolvida no
planejamento do concurso de Miss Universo de 2013 em Moscou. Trump ganhou US $ 2,3
milhões com o concurso daquele ano, mostram os registros. Irina Bujor / Kommersant.ru, via

Associated Press
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O comitê entrevistou uma importante executiva do Miss Universo, Paula
Shugart, que disse que os Agalarov se ofereceram para patrocinar o
evento; sua empresa familiar, Crocus Group, pagou uma taxa de
licenciamento de US $ 6 milhões e outros US $ 6 milhões em despesas.
Mas enquanto o concurso provou ser uma perda financeira para os
Agalarov - eles recuperaram apenas US $ 2 milhões - Shugart disse aos
investigadores que foi "um dos negócios mais lucrativos" que a
organização Miss Universo já fez, de acordo com o relatório.

Isso é confirmado pelos registros fiscais. Eles mostram que em 2013, o
concurso relatou US $ 31,6 milhões em receitas brutas - o maior desde pelo
menos os anos 1990 - permitindo que Trump e seu coproprietário, NBC,
dividissem lucros de US $ 4,7 milhões. Em comparação, Trump e a NBC
compartilharam perdas de US $ 2 milhões com o concurso no ano anterior
ao evento em Moscou e US $ 3,8 milhões no ano seguinte.

PERDEDOR,
VENCEDOR

Prejuízos relatados por empresas que o Sr. Trump possui e dirige
ajudaram a eliminar as contas de impostos de centenas de milhões

de dólares na renda de celebridades.

Enquanto o Sr. Trump cruzava o país em 2015 se descrevendo como
excepcionalmente qualificado para ser presidente porque era "muito rico"
e havia "construído uma grande empresa", seus contadores em Nova York
estavam ocupados dando os últimos retoques em sua declaração de
imposto de 2014 .
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Depois de tabular todos os lucros e perdas dos vários empreendimentos do
Sr. Trump no Formulário 1040, os contadores foram para a Linha 56, onde
tiveram que inserir o imposto de renda total que o candidato era obrigado
a pagar. Eles precisavam de espaço para apenas uma única figura.

Zero.

Para o Sr. Trump, esse resultado deve ter parecido familiar. Foi o quarto
ano consecutivo que ele não pagou um centavo do imposto de renda
federal.

A evasão do imposto de renda de Trump é uma das descobertas mais
marcantes em suas declarações de impostos, especialmente considerando
a vasta lavagem de renda discriminada em outras partes desses registros.

O lucro líquido de Trump com sua fama - sua participação de 50 por cento
no "Aprendiz", junto com as riquezas derramadas sobre ele pelas dezenas
de pretendentes que pagam para usar seu nome - totalizou US $ 427,4
milhões até 2018. Outros US $ 176,5 milhões em lucro vieram a ele por meio
de seu investimento em dois edifícios de escritórios de grande sucesso.

Então, como ele escapou de quase todos os impostos sobre aquela fortuna?
Mesmo a taxa efetiva de imposto paga pelo 1% mais rico dos americanos
poderia ter feito com que ele pagasse mais de US $ 100 milhões.

A resposta está em uma terceira categoria de empreendimentos de
Trump: negócios que ele possui e dirige sozinho. As perdas coletivas e
persistentes que ele relatou deles o absolveram em grande parte do
pagamento de impostos federais sobre os US $ 600 milhões de "O
Aprendiz", negócios de marcas e investimentos.

Essa equação é um elemento-chave da alquimia das finanças de Trump:
usar os lucros de sua celebridade para comprar e sustentar negócios
arriscados e, em seguida, usar seus prejuízos para evitar impostos.

Ao longo de sua carreira, as perdas comerciais do Sr. Trump
frequentemente se acumulam em quantias maiores do que poderiam ser
usadas para reduzir impostos sobre outras receitas em um único ano. Mas
o código tributário oferece uma solução alternativa: com algumas
restrições, os proprietários de negócios podem transportar as perdas
restantes para reduzir os impostos em anos futuros.

Essa disposição tem sido a música de fundo da vida do Sr. Trump. Como o
relatório anterior do The Times sobre seu retorno de 1995 mostrou, os
quase US $ 1 bilhão em perdas com o colapso do início da década de 1990
geraram uma dedução de impostos que ele poderia usar por até 18 anos.



27/09/2020 Os impostos de Trump mostram perdas crônicas e anos de evasão fiscal - The New York Times

https://www.nytimes.com/interactive/2020/09/27/us/donald-trump-taxes.html?auth=login-facebook 15/44

As declarações de impostos mais recentes mostram que Trump queimou o
último poder de redução de impostos daquele US $ 1 bilhão em 2005,
exatamente quando uma torrente de riquezas do entretenimento começou
a surgir após a estreia de "O Aprendiz" no ano anterior.

De 2005 a 2007, o dinheiro de acordos de licenciamento e endossos
encheram as contas bancárias de Trump com US $ 120 milhões em lucro
puro. Sem perdas do ano anterior para reduzir sua renda tributável, ele
pagou impostos de renda federais substanciais pela primeira vez na vida:
um total de $ 70,1 milhões.

À medida que sua renda com as celebridades aumentava, Trump começou
a fazer compras como nunca antes acontecera desde os anos 1980, quando
os bancos ansiosos e a riqueza de seu pai permitiram que ele comprasse
ou construísse cassinos, aviões, iates e hotéis antigos que logo o
acomodariam baixo.

Quando “O Aprendiz” estreou, o Sr. Trump abriu apenas dois campos de
golfe e estava reformando mais dois. No final de 2015, ele tinha 15 cursos e
estava transformando o prédio do Old Post Office em Washington em um
Trump International Hotel. Mas, em vez de torná-lo mais rico, os registros
fiscais revelam como nunca antes, cada nova aquisição apenas alimentou a
queda de seus resultados financeiros.

Considere os resultados em seu maior resort de golfe, Trump National
Doral, perto de Miami. O Sr. Trump comprou o resort por US $ 150 milhões
em 2012; até 2018, suas perdas totalizaram $ 162,3 milhões. Ele injetou US
$ 213 milhões em dinheiro fresco em Doral, mostram os registros fiscais, e
tem um saldo de hipoteca de US $ 125 milhões com vencimento em três
anos.
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Trump National Doral perto de Miami, o maior resort de golfe de Trump. Desde 2000, ele
relatou ter perdido mais de US $ 315,6 milhões em seus campos de golfe. Scott McIntyre

para The New York Times

Seus três cursos na Europa - dois na Escócia e um na Irlanda - relataram
um total de US $ 63,6 milhões em perdas.

Ao todo, desde 2000, o Sr. Trump relatou perdas de $ 315. 6 milhões nos
campos de golfe que são seus bens valiosos.

Apesar de todo o fascínio do Trumpworld, seu hotel em Washington,
inaugurado em 2016, não se saiu muito melhor. Seus registros fiscais
mostram perdas até 2018 de US $ 55,5 milhões.

E a Trump Corporation, uma empresa de serviços imobiliários, informou
ter perdido US $ 134 milhões desde 2000. Trump pessoalmente financiou
as perdas ano após ano, marcando suas infusões de caixa como um
empréstimo com um saldo cada vez maior, mostram seus registros fiscais.
Em 2016, ele desistiu de ser reembolsado e transformou o empréstimo em
uma contribuição em dinheiro.

O Sr. Trump frequentemente postula que suas perdas são mais magia
contábil do que dinheiro real que sai pela porta.

No ano passado, depois que o Times publicou detalhes de suas declarações
de impostos das décadas de 1980 e 1990, ele atribuiu a tinta vermelha à
depreciação, que ele disse em um tweet que mostraria "perdas em quase
todos os casos" e que "muito não era monetário".
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“Eu amo a depreciação”, disse Trump durante um debate presidencial em
2016.

A depreciação, porém, não é uma varinha mágica - envolve dinheiro real
gasto ou emprestado para comprar edifícios ou outros ativos que devem
durar anos. Esses custos devem ser distribuídos como despesas e
deduzidos ao longo da vida útil do ativo. Mesmo assim, as regras oferecem
vantagens particulares para incorporadores imobiliários como Trump, que
podem usar seus prejuízos imobiliários para reduzir a renda tributável de
outras atividades.

O que os registros fiscais dos negócios de Trump mostram, no entanto, é
que ele perdeu grande parte de sua fortuna antes mesmo de a depreciação
ser calculada. Os três campos de golfe europeus, o hotel Washington, Doral
e Trump Corporation relataram perder um total de $ 150,3 milhões de 2010
a 2018, sem incluir depreciação como despesa.

Para ver como é um negócio de sucesso, depreciação ou não, procure no
portfólio do Sr. Trump que ele não administre.

Depois que os planos para uma mini-cidade com a marca Trump no Far
West Side de Manhattan foram paralisados   na década de 1990, a
participação de Trump foi vendida por seu sócio à Vornado Realty Trust. O
Sr. Trump se opôs à venda no tribunal, dizendo que não havia sido
consultado, mas ele acabou com uma participação de 30 por cento em dois
prédios de escritórios valiosos de propriedade e operados pela Vornado.

Sua participação nos lucros até o final de 2018 totalizou US $ 176,5 milhões,
com a depreciação contabilizada. Ele nunca precisou investir mais
dinheiro na parceria, mostram os registros fiscais.

Entre as empresas que dirige, o primeiro sucesso de Trump continua
sendo o melhor. Os espaços comerciais e de varejo da Trump Tower,
concluída em 1983, geraram de forma confiável mais de US $ 20 milhões
por ano em lucros, um total de US $ 336,3 milhões desde 2000, o que
ajudou muito a mantê-lo à tona.

O Sr. Trump tem um histórico estabelecido de endurecimento de seus
credores. Mas as declarações de impostos revelam que ele falhou em
devolver muito mais dinheiro do que anteriormente conhecido: um total
de $ 287 milhões desde 2010.

O IRS considera a dívida perdoada uma receita, mas Trump conseguiu
evitar os impostos sobre grande parte desse dinheiro, reduzindo sua
capacidade de declarar perdas futuras nos negócios. Quanto ao resto, ele
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aproveitou uma cláusula do resgate da Grande Recessão que permitiu que
a receita da dívida cancelada fosse totalmente adiada por cinco anos e
depois distribuída de maneira uniforme nos cinco anos seguintes. Ele
declarou os primeiros $ 28,2 milhões em 2014.

Mais uma vez, seus prejuízos comerciais isentaram principalmente de
suas responsabilidades fiscais. Ele não pagou imposto de renda federal em
2014.

O Sr. Trump foi periodicamente obrigado a pagar um imposto de renda
paralelo denominado imposto mínimo alternativo, criado como um tripé
para evitar que pessoas ricas usassem grandes deduções, incluindo perdas
de negócios, para eliminar totalmente suas obrigações fiscais.

O Sr. Trump pagou imposto mínimo alternativo em sete anos entre 2000 e
2017 - um total de US $ 24,3 milhões, excluindo os reembolsos que recebeu
após o arquivamento. Em 2015, ele pagou $ 641.931, seu primeiro
pagamento de imposto de renda federal desde 2010.

Quando ele se acomodou no Salão Oval, suas contas de impostos logo
voltaram ao normal. Sua renda tributável potencial em 2016 e 2017 incluiu
US $ 24,8 milhões em lucros de fontes relacionadas ao seu status de
celebridade e US $ 56,4 milhões pelos empréstimos que ele não pagou. O
temido imposto mínimo alternativo permitiria que seus prejuízos
comerciais apagassem apenas parte de sua responsabilidade.

Cada vez, ele solicitou uma prorrogação para arquivar seu 1040; e, a cada
vez, ele fez o pagamento exigido ao IRS pelos impostos de renda que ele
poderia dever - $ 1 milhão para 2016 e $ 4,2 milhões para 2017. Mas
virtualmente todo esse passivo foi eliminado quando ele finalmente entrou
com o pedido, e a maioria dos pagamentos foram rolados para cobrir
impostos potenciais nos anos futuros.

Para cancelar as contas de impostos, Trump usou US $ 9,7 milhões em
créditos de investimento empresarial, pelo menos alguns dos quais
relacionados à reforma do hotel Old Post Office, que se qualificou para uma
redução de impostos para preservação histórica. Embora ele tivesse
créditos mais do que suficientes para não dever impostos, seus contadores
parecem ter feito uma provisão para um pequeno passivo fiscal para 2016
e 2017.

Quando chegaram à linha 56, aquela dos impostos de renda devidos, o
valor era o mesmo a cada ano: $ 750.
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A  M A N O B R A  D E  $
7 2 , 9  M I L H Õ E S

“O Aprendiz” criou o que provavelmente foi a maior mordida no
imposto de renda da vida de Trump. Durante o resgate da Grande

Recessão, ele pediu o dinheiro de volta.

Testemunhando perante o Congresso em fevereiro de 2019, o ex-advogado
pessoal do presidente, Cohen, lembrou-se de Trump lhe mostrando um
enorme cheque do Tesouro dos Estados Unidos alguns anos antes e
refletindo “que ele não conseguia acreditar como o governo era estúpido
por dar a alguém como ele tanto dinheiro de volta. "

Na verdade, registros confidenciais mostram que, a partir de 2010, ele
reivindicou e recebeu uma restituição de imposto de renda totalizando US
$ 72,9 milhões - todo o imposto de renda federal que pagou de 2005 a 2008,
mais juros.

A legitimidade desse reembolso está no centro da batalha de auditoria que
ele vem travando, fora da vista do público, com o IRS

Os registros revisados   pelo The Times estão de acordo com a forma como
Trump citou repetidamente, sem explicação, uma auditoria em andamento
como fundamento para se recusar a liberar suas declarações de impostos.
Ele aludiu a isso recentemente em julho na Fox News, quando disse a Sean
Hannity: “Eles me tratam horrivelmente, o IRS, horrivelmente”.

E embora os registros não apresentem todos os detalhes da auditoria, eles
correspondem à declaração de seus advogados durante a campanha de
2016 de que as auditorias de seus retornos em 2009 e anos subsequentes
permaneceram em aberto e envolveram "transações ou atividades que
também foram relatadas em retornos para 2008 e anteriores. ”
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O Sr. Trump colheu essa bonança de reembolso ao declarar enormes
prejuízos comerciais - um total de US $ 1,4 bilhão de seus negócios
principais em 2008 e 2009 - que as leis fiscais o impediram de usar em anos
anteriores.

Mas para transformar esse longo arco de fracasso em um cheque de
reembolso gigante, ele contou com um hábil trabalho contábil e um
presente involuntário de uma fonte improvável - Obama.

As perdas comerciais podem funcionar como um cupom de evasão fiscal:
um dólar perdido em uma empresa reduz um dólar da renda tributável de
outro lugar. Os tipos e valores de receita que podem ser usados   em um
determinado ano variam, dependendo da situação fiscal do proprietário.
Mas alguns prejuízos podem ser salvos para uso posterior, ou mesmo
usados   para solicitar o reembolso de impostos pagos no ano anterior.

Até 2009, esses cupons podiam ser usados   para eliminar impostos desde
apenas dois anos. Mas naquele mês de novembro, a janela foi mais do que
dobrada por uma disposição pouco notada em um projeto de lei que
Obama assinou como parte do esforço de recuperação da Grande
Recessão. Agora, os proprietários de negócios podem solicitar o reembolso
total dos impostos pagos nos quatro anos anteriores e 50% dos do ano
anterior.

O Sr. Trump não pagou imposto de renda em 2008. Mas a mudança
significou que quando ele apresentou seus impostos para 2009, ele poderia
buscar um reembolso não apenas dos $ 13,3 milhões que pagou em 2007,
mas também dos $ 56,9 milhões pagos em 2005 e 2006, quando “O
Aprendiz” criou o que provavelmente foi a maior cobrança de imposto de
renda de sua vida.

Os registros analisados   pelo The Times indicam que o Sr. Trump solicitou a
primeira de várias parcelas de sua restituição várias semanas depois, em
janeiro de 2010. Isso desencadeou o que os profissionais da área tributária
chamam de “restituição rápida”, um cheque processado em 90 dias em
caráter experimental, enquanto se aguarda uma auditoria do IRS

Sua restituição de imposto de renda federal total acabaria crescendo para
$ 70,1 milhões, mais $ 2.733.184 em juros. Ele também recebeu US $ 21,2
milhões em reembolsos estaduais e locais, que muitas vezes pegam carona
em processos federais.

Se Trump vai conseguir ficar com o dinheiro, no entanto, ainda está longe
de ser uma certeza.
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Os reembolsos exigem a aprovação dos auditores do IRS e o parecer do
Joint Committee on Taxation do Congresso, um painel bipartidário mais
conhecido por analisar o impacto da legislação tributária. A legislação
tributária exige que o comitê avalie todos os reembolsos superiores a US $
2 milhões para indivíduos.

Os registros mostram que os resultados de uma auditoria do reembolso do
Sr. Trump foram enviados ao comitê conjunto na primavera de 2011. Um
acordo foi alcançado no final de 2014, indicam os documentos, mas a
auditoria foi retomada e cresceu para incluir os retornos do Sr. Trump para
De 2010 a 2013. Na primavera de 2016, com o Sr. Trump se aproximando da
indicação republicana, o caso foi enviado de volta ao comitê. Permaneceu
lá, sem solução, com o estatuto de limitações repetidamente avançado.

Precisamente por que o caso está parado não está claro. Mas especialistas
dizem que isso sugere que a diferença entre os lados continua grande. Se
as negociações chegassem a um impasse, o caso iria para o tribunal
federal, onde poderia se tornar um assunto de registro público.

A disputa pode se concentrar em uma única reclamação que salta da
página da declaração de imposto de renda de Trump em 2009: uma
declaração de mais de US $ 700 milhões em prejuízos comerciais que ele
não teve permissão para usar em anos anteriores. Liberar aquele cupom
gigante de evasão fiscal permitiu que ele recebesse parte ou a totalidade
de seu reembolso.

O material obtido pelo The Times não identifica o negócio ou negócios que
geraram essas perdas. Mas as perdas eram do tipo que só podem ser
reclamadas quando os sócios desistem de seu interesse em um negócio. E
em 2009, Trump se separou de um grande perdedor de dinheiro: seus
cassinos de Atlantic City, há muito falidos.
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O Sr. Trump anunciou em 2009 que estava abandonando sua participação em seu negócio
de cassino em Atlantic City. Mark Makela para The New York Times

Depois que os detentores de títulos de Trump rejeitaram sua oferta de
comprá-los, e com uma terceira rodada de falência apenas uma semana
depois, Trump anunciou em fevereiro de 2009 que estava deixando o
conselho de administração.

“Se não vou publicá-lo, não quero estar envolvido nele”, disse ele à
Associated Press. “Sou um dos maiores desenvolvedores do mundo. Tenho
muito dinheiro e muitos lugares onde posso ir. ”

No mesmo dia, ele notificou a Comissão de Valores Mobiliários de que
havia “determinado que seus interesses de parceria são inúteis e sem
potencial para recuperar valor” e que estava “abandonando” sua
participação.

A linguagem era crucial. O Sr. Trump estava usando a formulação precisa
das regras do IRS que regem o método mais benéfico, e talvez agressivo,
para os proprietários de empresas evitarem impostos ao se separarem de
uma empresa.

Um sócio que sai de um negócio sem nada - o que as leis tributárias
chamam de abandono - pode repentinamente declarar todos os prejuízos
do negócio que não puderam ser usados   em anos anteriores. Mas existem
algumas armadilhas, incluindo esta: o abandono é essencialmente uma
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proposição de tudo ou nada. Se o IRS descobrir que o proprietário recebeu
algo de valor, as perdas permitidas são reduzidas para apenas $ 3.000 por
ano.

E o Sr. Trump parece ter recebido algo. Quando a falência do cassino foi
concluída, ele ficou com 5% das ações da nova empresa. Os materiais
analisados   pelo The Times não deixam claro se o pedido de reembolso do
Sr. Trump refletiu sua declaração pública de abandono. Se isso
acontecesse, aqueles 5% poderiam colocar todo o reembolso em questão.

Se os auditores no final das contas não permitirem o reembolso federal de
US $ 72,9 milhões de Trump, ele será forçado a devolver esse dinheiro com
juros e, possivelmente, multas, um total que pode ultrapassar US $ 100
milhões. Ele também poderia ser condenado a devolver os reembolsos
estaduais e locais com base nas mesmas reivindicações.

Em resposta a uma pergunta sobre a auditoria, Garten, o advogado da
Trump Organization, disse que os fatos citados pelo The Times estavam
incorretos, sem citar detalhes. Ele, no entanto, escreveu que era “ilógico”
dizer que o Sr. Trump não pagou impostos durante aqueles três anos
apenas porque o dinheiro foi devolvido posteriormente.

“Apesar de reivindicar que o presidente Trump pago nenhum imposto em
10 dos 15 anos anteriores”, disse Garten, “você também afirmam que o
presidente Trump afirmou um reembolso maciço para dezenas de milhões
de impostos que ele fez de pagamento. Essas duas alegações são
totalmente inconsistentes e, em qualquer caso, não são sustentadas pelos
fatos. ”

Os democratas da Câmara que estão em busca das declarações de
impostos de Trump provavelmente não têm ideia de que pelo menos
alguns dos registros estão guardados em um prédio de escritórios do
Congresso. George Yin, ex-chefe de gabinete do comitê conjunto, disse que
qualquer informação de identificação sobre os contribuintes sob análise
era mantida entre um punhado de advogados da equipe e raramente era
compartilhada com os políticos designados para o comitê.

É possível que o caso tenha sido interrompido porque o Sr. Trump é
presidente, o que aumentaria as apostas pessoais da reeleição. Se a
recente entrevista da Fox servir de indicação, Trump parece cada vez mais
agitado com o assunto.

“É uma vergonha o que aconteceu”, disse ele a Hannity. “Fizemos um
acordo. Na verdade, foi - acho que até foi assinado. E uma vez que eu corri,
ou uma vez que ganhei, ou em algum lugar há muito tempo, tudo era como,
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'Bem, vamos começar tudo de novo.' É uma desgraça. ”

A  S O L U Ç Ã O  D O S
2 0  P O R  C E N T O

Ajudando a reduzir as contas de impostos do Sr. Trump estão os
honorários de consultores não identificados, alguns dos quais

podem ser combinados com os pagamentos recebidos por Ivanka
Trump.

Examinando os registros fiscais da Trump Organization, surge um padrão
curioso: entre 2010 e 2018, o Sr. Trump cancelou cerca de US $ 26 milhões
em "taxas de consultoria" inexplicáveis   como despesa de negócios em
quase todos os seus projetos.

Na maioria dos casos, as taxas eram cerca de um quinto de sua receita: no
Azerbaijão, o Sr. Trump arrecadou US $ 5 milhões em um negócio de hotel
e relatou US $ 1,1 milhão em taxas de consultoria, enquanto em Dubai
foram US $ 3 milhões com uma taxa de US $ 630.000 e assim por diante .

Grandes pagamentos misteriosos em negócios podem levantar bandeiras
vermelhas, especialmente em lugares onde subornos ou propinas a
intermediários são rotina. Mas não há evidências de que Trump, que em
sua maioria licencia seu nome para projetos de outras pessoas e não está
envolvido na obtenção de aprovações do governo, se envolveu em tais
práticas.

Em vez disso, parece haver uma explicação mais próxima para pelo menos
algumas das taxas: o Sr. Trump reduziu sua renda tributável tratando um
membro da família como consultor e, em seguida, deduzindo a taxa como
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um custo de fazer negócios.

Os “consultores” não são identificados nos registros fiscais. Mas as
evidências desse acordo foram coletadas comparando os registros fiscais
confidenciais com as divulgações financeiras que Ivanka Trump arquivou
quando se juntou à equipe da Casa Branca em 2017. Trump relatou ter
recebido pagamentos de uma empresa de consultoria de sua co-
propriedade, totalizando $ 747.622, que exatamente taxas de consultoria
correspondentes reivindicadas como deduções fiscais pela Organização
Trump para projetos de hotéis em Vancouver e Havaí.

Eric, Ivanka e Donald Trump Jr. com seu pai em um anúncio do projeto do hotel em
Vancouver em 2013. A Sra. Trump parece ter administrado esse negócio e outro no Havaí,
como executiva assalariada da Trump Organization, e também foi paga como um
“consultor” sobre eles. Jonathan Hayward / The Canadian Press, via Associated Press

A Sra. Trump foi diretora executiva das empresas Trump que receberam
lucros e pagaram as taxas de consultoria de ambos os projetos - o que
significa que ela parece ter sido tratada como consultora nas mesmas
ofertas de hotéis que ajudou a gerenciar como parte de seu trabalho na o
negócio de seu pai.
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Quando questionado sobre o acordo, o advogado da Trump Organization,
Garten, não comentou.

Os empregadores podem deduzir taxas de consultoria como uma despesa
comercial e também evitar os impostos retidos na fonte que se aplicam aos
salários. Para reivindicar a dedução, o acordo de consultoria deve ser uma
parte “normal e necessária” da administração do negócio, com taxas que
sejam razoáveis   e baseadas no mercado, de acordo com o IRS. O
destinatário das taxas ainda precisa pagar imposto de renda.

O IRS buscou penalidades civis contra alguns proprietários de empresas
que criaram esquemas para evitar impostos, pagando taxas exorbitantes a
partes relacionadas que não eram de fato contratantes independentes. Um
processo tributário de 2011 centrou-se na negação do IRS de quase US $ 3
milhões em deduções para honorários de consultoria que os sócios de uma
empresa de contabilidade de Illinois pagavam por meio de empresas que
criaram. O tribunal concluiu que os sócios estruturaram as taxas para
“distribuir lucros, não para compensar serviços”.

Não há indicação de que o IRS questionou a prática de Trump de deduzir
milhões de dólares em honorários de consultoria. Se os pagamentos à filha
fossem uma compensação pelo trabalho, não está claro por que o Sr.
Trump faria isso dessa forma, a não ser para reduzir sua própria obrigação
tributária. Outra possibilidade, juridicamente mais perigosa, é que as
taxas fossem uma forma de transferir ativos para seus filhos sem incorrer
em um imposto sobre doações.

Uma investigação do Times em 2018 descobriu que o falecido pai de
Trump, Fred Trump, empregou uma série de esquemas legalmente
duvidosos décadas atrás para fugir dos impostos sobre doações em
milhões de dólares que ele transferiu para seus filhos. Não é possível
discernir, a partir dessa coleção mais recente de registros fiscais, se as
manobras financeiras intrafamiliares foram um fator motivador.

No entanto, o fato de algumas das taxas de consultoria serem idênticas às
relatadas pela filha do Sr. Trump levanta a questão de se esse foi um
mecanismo que o presidente usou para compensar seus filhos adultos
envolvidos com seus negócios. De fato, em alguns casos em que foram
cobradas altas taxas, as pessoas com conhecimento direto dos projetos não
sabiam de nenhum consultor externo que teria sido pago.

Sobre o fracassado negócio de hotel no Azerbaijão, que foi atormentado
por suspeitas de corrupção, um advogado da Trump Organization disse ao
The New Yorker que a empresa era inocente porque era meramente um

https://www.nytimes.com/interactive/2018/10/02/us/politics/donald-trump-tax-schemes-fred-trump.html
https://www.nytimes.com/2018/10/02/us/politics/donald-trump-wealth-fred-trump.html
https://www.newyorker.com/magazine/2017/03/13/donald-trumps-worst-deal
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licenciador e não tinha um papel substantivo, acrescentando: “Não
pagamos nenhum dinheiro para alguém." Ainda assim, os registros fiscais
de três Trump LLCs envolvidos naquele projeto mostram deduções para
taxas de consultoria totalizando $ 1,1 milhão que foram pagas a alguém.

Na Turquia, uma pessoa diretamente envolvida no desenvolvimento de
duas torres Trump em Istambul expressou perplexidade quando
questionada sobre os consultores do projeto, dizendo ao The Times que
nunca houve qualquer consultor ou outro terceiro na Turquia pago pela
Trump Organization. Mas os registros fiscais mostram deduções regulares
para taxas de consultoria ao longo de sete anos, totalizando US $ 2
milhões.

A Sra. Trump revelou em seu processo público que as taxas que recebeu
foram pagas por meio da TTT Consulting LLC, que ela disse fornecer
"consultoria, licenciamento e serviços de gerenciamento para projetos
imobiliários". Incorporada em Delaware em dezembro de 2005, a empresa
é uma das várias entidades relacionadas a Trump com alguma variação de
TTT ou TTTT no nome que parece se referir a membros da família Trump.

Como seus irmãos Donald Jr. e Eric, a Sra. Trump foi funcionária de longa
data da Trump Organization e diretora executiva de mais de 200 empresas
Trump que licenciaram ou administraram hotéis e resorts. Os registros
fiscais mostram que cada um dos três irmãos recebeu um salário da
empresa de seu pai - cerca de US $ 480.000 por ano, passando para cerca
de US $ 2 milhões depois que Trump se tornou presidente - embora Trump
não receba mais um salário. Além do mais, Trump disse que as crianças
estavam intimamente envolvidas na negociação e no gerenciamento de
seus projetos. Quando questionado em um depoimento de ação judicial de
2011 em quem ele confiava para lidar com detalhes importantes de seus
acordos de licenciamento, ele citou apenas Ivanka, Donald Jr. e Eric.

No site agora extinto da Sra. Trump, que explica seu papel na Trump
Organization, ela não foi identificada como consultora. Em vez disso, ela foi
descrita como uma executiva sênior que "participa ativamente de todos os
aspectos dos projetos da marca Trump e Trump, incluindo avaliação de
negócios, planejamento de pré-desenvolvimento, financiamento, design,
construção, vendas e marketing, e garantindo que o físico de Trump
mundialmente conhecido e os padrões operacionais sejam atendidos.

“Ela está envolvida em todas as decisões - grandes e pequenas.”
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A  A R T E  D A
A N U L A Ç Ã O

Cabeleireiros, toalhas de mesa, impostos sobre a propriedade de
uma família - todos foram deduzidos como despesas de negócios.

Jatos particulares, clubes de campo e mansões tiveram um papel
importante na venda de Donald Trump.

“Eu brinco com as fantasias das pessoas”, escreveu ele em “Trump: The
Art of the Deal”. “As pessoas querem acreditar que algo é o maior, o maior
e o mais espetacular. Eu chamo isso de hipérbole verdadeira. É uma forma
inocente de exagero - e uma forma muito eficaz de promoção. ”

Se o produto único da Trump for Trump de forma exagerada - o homem, o
estilo de vida, a ganância - então tudo o que alimenta a imagem, incluindo
o custo de seus negócios, pode ser amortizado em seus impostos. O Sr.
Trump pode estar relatando perdas de negócios ao governo, mas ele ainda
pode viver uma vida de riqueza e dar baixa contábil.

Veja, por exemplo, Mar-a-Lago, agora a residência permanente do
presidente, bem como um clube privado e palco onde o luxo de Trump se
desenvolve. Como empresa, também é a fonte de milhões de dólares em
despesas deduzidas da renda tributável, entre elas $ 109.433 para linhos e
prata e $ 197.829 para paisagismo em 2017. Também deduzido como
despesa de negócios foram $ 210.000 pagos a um fotógrafo da Flórida
durante o anos para filmar vários eventos no clube, incluindo uma festa de
Ano Novo de 2016 organizada pelo Sr. Trump.

http://michellemcminn.com/photogallery/gallery94/
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Mar-a-Lago, onde uma enxurrada de novos membros a partir de 2015 permitiu ao Sr.
Trump embolsar US $ 5 milhões adicionais por ano com o negócio, também é uma fonte
de milhões em deduções fiscais. Saul Martinez para The New York Times

O Sr. Trump registrou como despesas de negócios - incluindo combustível
e refeições - associadas à sua aeronave, usadas para transportá-lo entre
suas várias casas e propriedades. Da mesma forma, o custo dos cortes de
cabelo, incluindo os mais de $ 70.000 pagos para estilizar seu cabelo
durante “O Aprendiz”. Juntas, nove entidades Trump deram baixa de pelo
menos $ 95.464 pagos a uma cabeleireira e maquiadora favorita de Ivanka
Trump.

Ao permitir que as despesas comerciais sejam deduzidas, o IRS exige que
sejam “comuns e necessárias”, um padrão vagamente definido,
freqüentemente interpretado generosamente pelos proprietários de
empresas.

Talvez a interpretação mais generosa do Sr. Trump da perda de despesas
de negócios seja o tratamento dado à propriedade de Seven Springs, no
condado de Westchester, NY

Seven Springs é um regresso a outra era. A casa principal, construída em
1919 por Eugene I. Meyer Jr., o ex-chefe do Federal Reserve que comprou o
The Washington Post em 1933, fica em mais de 80 hectares de terras
exuberantes e quase intocadas a apenas uma hora de carro ao norte de
Nova York Cidade.

https://www.nytimes.com/1994/07/31/nyregion/the-luxury-home-market-carries-on.html
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“A mansão tem 50.000 pés quadrados, tem três piscinas, casas de
carruagem e é cercada por reservas naturais”, de acordo com o site da The
Trump Organization.

O Sr. Trump tinha grandes planos quando comprou a propriedade em 1996
- um campo de golfe, um clube e 15 casas particulares. Mas os moradores
das cidades vizinhas frustraram suas ambições, argumentando que o
desenvolvimento atrairia muito tráfego e poderia poluir a água potável.

Em vez disso, Trump encontrou uma maneira de colher benefícios fiscais
do espólio. Ele aproveitou o que é conhecido como servidão de
conservação. Em 2015, ele assinou um acordo com uma conservadora de
terras, concordando em não desenvolver a maior parte da propriedade.
Em troca, ele reivindicou uma dedução fiscal de $ 21,1 milhões para
caridade.

O Sr. Trump classificou a propriedade de Seven Springs como uma propriedade de
investimento, não uma residência pessoal, permitindo certas economias fiscais. Enquanto
isso, Eric Trump a chamou de "base doméstica", e o site da Trump Organization a
descreve como um "retiro para a família Trump". Tony Cenicola / The New York Times

Os registros fiscais revelam outra maneira pela qual a Seven Springs
gerou economias substanciais de impostos. Em 2014, o Sr. Trump
classificou a propriedade como uma propriedade de investimento, distinta
de uma residência pessoal. Desde então, ele cancelou US $ 2,2 milhões em

https://www.trump.com/estates/bedford-new-york
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impostos sobre a propriedade como despesa comercial - mesmo que sua lei
tributária de 2017 permitisse que os indivíduos cancelassem apenas US $
10.000 em impostos sobre a propriedade por ano.

Os tribunais sustentaram que, para tratar residências como negócios para
fins fiscais, os proprietários devem demonstrar que têm “um objetivo real
e honesto de obter lucro”, normalmente fazendo esforços substanciais para
alugar a propriedade e, eventualmente, gerar renda.

Se Seven Springs se encaixa ou não nesses critérios, os Trumps
descreveram a propriedade de maneira um pouco diferente.

Em 2014, Eric Trump disse à Forbes que “este é realmente o nosso
complexo”. Enquanto crescia, ele e seu irmão Donald Jr. passaram muitos
verões lá, andando em veículos todo-o-terreno e pescando em um lago
próximo. A certa altura, os irmãos fixaram residência em uma garagem na
propriedade. “Foi nossa base principal por muito, muito tempo”, disse Eric
à Forbes.

E o site da Trump Organization ainda descreve Seven Springs como um
“retiro para a família Trump”.

Garten, o advogado da Trump Organization, não respondeu a uma
pergunta sobre a baixa contábil de Seven Springs.

A dedução de servidão de conservação de Seven Springs é uma das quatro
que Trump reivindicou ao longo dos anos. Embora o uso dessas deduções
seja amplamente conhecido, seus registros fiscais mostram que elas
representam a maior parte de suas doações de caridade - cerca de US $
119,3 milhões de cerca de US $ 130 milhões em contribuições de caridade
pessoais e corporativas informadas ao IRS

https://www.forbes.com/video/3680437117001/#b383f722a03b
https://www.forbes.com/sites/erincarlyle/2014/07/17/inside-seven-springs-the-lavish-mansion-where-the-trumps-spent-summers/#3168419e4fa1
https://www.trump.com/estates/bedford-new-york
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O Trump National Golf Club em Los Angeles, outro local onde o Sr. Trump reivindicou
uma dedução de servidão de conservação. Bryan Denton para The New York Times

Duas dessas deduções - em Seven Springs e no Trump National Golf Club
em Los Angeles - são o foco de uma investigação do procurador-geral de
Nova York, que está examinando se as avaliações sobre a terra e, portanto,
as deduções fiscais foram infladas .

Outra despesa dedutível comum para todas as empresas são as taxas
legais. O IRS exige que essas taxas sejam "diretamente relacionadas à
operação de seus negócios" e as empresas não podem deduzir "taxas
legais pagas para defender acusações decorrentes da participação em uma
campanha política".

No entanto, os registros fiscais mostram que a Trump Corporation deu
baixa como despesas comerciais taxas pagas a um advogado de defesa
criminal, Alan S. Futerfas, que foi contratado para representar Donald
Trump Jr. durante o inquérito na Rússia. Os investigadores estavam
examinando o papel de Donald Jr. na reunião da Trump Tower de 2016 com
russos que prometeram informações prejudiciais sobre Clinton. Quando
ele testemunhou perante o Congresso em 2017, o Sr. Futerfas estava ao seu
lado.

Futerfas também foi contratado para defender a combalida fundação de
caridade do presidente, que seria fechada em 2018 depois que os
reguladores de Nova York disseram que ela estava envolvida em "um
padrão chocante de ilegalidade".

https://www.nytimes.com/2018/12/18/nyregion/ny-ag-underwood-trump-foundation.html
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A Trump Corporation pagou ao Sr. Futerfas pelo menos US $ 1,9 milhão em
2017 e 2018, mostram os registros fiscais. Também foram baixados pelo
menos $ 259.684 pagos à Williams & Jensen, outro escritório de advocacia
contratado durante o mesmo período para representar Donald Trump Jr.

U M  P R E S I D E N T E
E  U M

E M P R E S Á R I O

Negócios em países liderados por chefões, inquilinos que têm
negócios perante o governo federal e hotéis e clubes que atraem

quem busca acesso ou favorecimento.

Em maio, o presidente de um grupo comercial que representa os
interesses comerciais turcos escreveu ao secretário do Comércio, Wilbur
Ross, pedindo apoio ao aumento do comércio entre os Estados Unidos e a
Turquia. O objetivo final era nada menos do que “reorientar a cadeia de
suprimentos dos EUA para longe da China”.

A carta estava entre as três enviadas aos secretários de gabinete por
Mehmet Ali Yalcindag, presidente do Conselho Empresarial Turquia-EUA,
que observou que havia copiado cada uma para Trump.

O presidente não precisou ser apresentado a Yalcindag: o empresário
turco ajudou a negociar um acordo de licenciamento em 2008 para a
empresa de sua família desenvolver duas torres Trump em Istambul. Os
registros fiscais mostram que o negócio rendeu a Trump pelo menos US $
13 milhões - muito mais do que o conhecido anteriormente - incluindo mais
de US $ 1 milhão desde que ele entrou na Casa Branca, embora seu antigo
sócio agora faça lobby em nome dos interesses turcos.

https://efile.fara.gov/docs/6170-Informational-Materials-20200521-445.pdf
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Yalcindag disse que "permaneceu amigável" com Trump desde seu
trabalho juntos anos atrás, mas que todas as comunicações entre seu
grupo comercial e o governo "passam por canais formais e são
devidamente divulgadas".

Mehmet Ali Yalcindag, retratado com os Trump em 2012, ajudou a negociar um acordo de
licenciamento em Istambul que rendeu a Trump pelo menos US $ 13 milhões. Ele agora
faz lobby em nome dos interesses comerciais turcos. Organização Trump, via PR Newswire

Os dilemas éticos criados pela decisão de Trump de manter seus negócios
enquanto estava na Casa Branca foram documentados. Mas a medida
financeira total de sua extraordinária confluência de interesses - um
presidente com muitos negócios em casa e em uma miríade de pontos
críticos geopolíticos - permanece indefinida.

Os registros fiscais de Trump e suas centenas de empresas mostram
precisamente quanto dinheiro ele recebeu ao longo dos anos e quão
fortemente ele passou a confiar na alavancagem de sua marca de
maneiras que representem conflitos de interesse diretos ou potenciais
enquanto ele for presidente . Os registros também fornecem a primeira
janela confiável para suas finanças antes de 2014, o primeiro ano coberto
por suas divulgações anuais obrigatórias, mostrando que seus lucros totais
de alguns projetos fora dos Estados Unidos foram maiores do que o
indicado por esses arquivos públicos limitados.
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Com base nas divulgações financeiras, que relatam grande parte de sua
receita em amplas faixas, a receita de Trump com as torres de Istambul
poderia ter sido tão baixa quanto $ 3,2 milhões. Nas Filipinas, onde
licenciou seu nome para uma torre de Manila há quase uma década, o
valor mínimo da faixa era de US $ 4,1 milhões - menos da metade dos US $
9,3 milhões que ele realmente ganhou. No Azerbaijão, ele arrecadou mais
de US $ 5 milhões para o projeto do hotel fracassado, cerca de duas vezes o
que apareceu em seus registros públicos.

Não demorou muito para que os conflitos surgissem quando Trump
concorreu à presidência e venceu. O líder homem forte das Filipinas,
Rodrigo Duterte, escolheu como enviado comercial especial a Washington
o empresário por trás da torre Trump em Manila. Na Argentina, uma
pessoa importante que esteve envolvida em um acordo de licenciamento
com o Uruguai que rendeu a Trump US $ 2,3 milhões foi nomeada para um
cargo de gabinete.

Os conflitos do presidente foram mais evidentes com a Turquia, onde a
comunidade empresarial e o governo autoritário do presidente Recep
Tayyip Erdogan não hesitaram em tirar vantagem de várias empresas
Trump. Quando as relações turco-americanas estavam em baixa, um
grupo empresarial turco cancelou uma conferência no hotel de Trump em
Washington; seis meses depois, quando os dois países estavam em
melhores condições, o evento remarcado contou com a presença de
funcionários do governo turco. A Turkish Airlines também escolheu o
Trump National Golf Club, no subúrbio da Virgínia, para sediar um evento.

De forma mais ampla, os registros fiscais sugerem outras maneiras pelas
quais a presidência de Trump sustentou seus resultados financeiros
decadentes. Os recibos mensais do cartão de crédito, informados ao IRS
por empresas terceirizadas de processamento de cartões, refletem a
maneira como alguns de seus resorts, campos de golfe e hotéis se
tornaram locais de selagem favorecidos, se não locais para negociação de
influência, a partir de 2015 e continuando em seu tempo na Casa Branca.

Os dados do cartão de crédito não refletem a receita total e são úteis
principalmente para mostrar os altos e baixos de curto prazo do interesse
do consumidor em uma empresa. Enquanto dois dos maiores atrativos de
Trump - o hotel Washington no Old Post Office e o resort de golfe Doral -
estão carregados de dívidas e continuam a perder dinheiro, ambos viram
as transações de cartão de crédito aumentarem acentuadamente com sua
ascensão política.

https://www.nytimes.com/2016/11/10/world/asia/donald-trump-philippines-jose-antonio.html
https://www.nytimes.com/2019/06/02/business/trump-uruguay-punta-del-este.html
https://abcnews.go.com/Politics/turkish-group-froze-plans-lavish-trump-hotel-event/story?id=58744546
https://www.citizensforethics.org/turkish-interest-group-event-kicks-off-at-trump-hotel/
https://sunlightfoundation.com/2017/09/24/turkish-airlines-golf-event-at-trump-golf-course-tees-off-emolumental-problems/
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Embora o Trump International Hotel em Washington esteja cheio de dívidas e perdendo
dinheiro, suas transações com cartão de crédito aumentaram com a ascensão política de
Trump. Al Drago para The New York Times

No hotel, a receita mensal cresceu de US $ 3,7 milhões em dezembro de
2016 logo após a inauguração, para US $ 5,4 milhões em janeiro de 2017 e
US $ 6 milhões em maio de 2018. Em Doral, depois que o Sr. Trump
declarou sua candidatura em junho de 2015, a receita do cartão de crédito
mais do que dobrou, para US $ 13 milhões, nos três meses até agosto, em
comparação com o mesmo período do ano anterior.

Um empreendimento Trump que tem sido regularmente lucrativo e é uma
fonte persistente de preocupação sobre conflitos éticos e lapsos de
segurança nacional é o clube Mar-a-Lago. Os lucros aumentaram
drasticamente depois que Trump declarou sua candidatura, à medida que
cortesãos se juntaram ansiosamente a um aumento de dez vezes no
dinheiro das taxas de iniciação - de $ 664.000 em 2014 para pouco menos
de $ 6 milhões em 2016, antes mesmo de Trump dobrar o custo de iniciação
em Janeiro de 2017. A onda de aumento de sócios permitiu ao presidente
tirar US $ 26 milhões do negócio de 2015 a 2018, quase o triplo da taxa que
ele pagou a si mesmo nos dois anos anteriores.

Alguns dos maiores pagamentos de grupos empresariais para eventos ou
conferências em Mar-a-Lago e outras propriedades Trump ocorreram
desde que Trump se tornou presidente, mostram os registros fiscais.
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Em Doral, o Sr. Trump arrecadou um total de pelo menos US $ 7 milhões
em 2015 e 2016 do Bank of America, e pelo menos US $ 1,2 milhão em 2017
e 2018 de uma associação comercial que representa varejistas e
atacadistas de alimentos. A Câmara de Comércio dos EUA pagou a Doral
pelo menos US $ 406.599 em 2018.

Além de pagamentos únicos para eventos ou associações, as grandes
corporações também pagam aluguel pelo espaço nos poucos edifícios
comerciais que o Sr. Trump realmente possui. Walgreens, o gigante
farmacêutico que resolveu uma questão antitruste perante reguladores
federais em 2017, paga US $ 3,4 milhões por ano por um aluguel no 40 Wall
Street, um prédio de escritórios de propriedade da Trump em Manhattan.

Outro locatário da 40 Wall, por US $ 2,5 milhões ao ano, é Atane Engineers,
que mudou de nome em 2018 após um escândalo de corrupção que
culminou na declaração de culpa de dois ex-executivos de alto escalão por
pagar subornos para contratos de infraestrutura da cidade. Apesar do
processo criminal - que colocou a empresa na lista do estado de Nova York
de “entidades não responsáveis” que exigem uma renúncia para obter
contratos estaduais - o recém-batizado Atane registrou-se como
contratado federal elegível sem restrições listadas em seu arquivo.

A receita de aluguel em geral no 40 Wall aumentou significativamente, de
$ 30,5 milhões em 2014 para $ 43,2 milhões em 2018. Os registros fiscais
mostram que o custo dos arrendamentos existentes lá aumentou. e pelo
menos quatro escritórios de advocacia parecem ter se mudado desde que
Trump concorreu à presidência.

https://www.bestrade.co/en/tradeshow/16236-food-marketing-institute-fmis-midwinter-executive-conference.html
https://www.forbes.com/sites/brucejapsen/2018/03/28/rite-aid-says-all-1932-stores-transferred-to-walgreens/#1acdb46a17d0
https://www.enr.com/articles/46860-nyc-design-firm-executives-plead-guilty-in-pay-to-play-scheme
https://ogs.ny.gov/debarred-and-non-responsible-entities
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O Sr. Trump possui uma participação de 30 por cento em duas valiosas torres de escritórios, incluindo uma
em Midtown Manhattan, compartilhada e administrada pela Vornado Realty Trust. Dave Sanders para The New

York Times
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A outra torre, em San Francisco, é propriedade de Vornado, cujo CEO é um aliado de Trump e cujos
inquilinos incluem empresas que fazem lobby junto ao governo federal. Jim Wilson / The New York Times

Além dos prédios que ele possui, há a participação do presidente nas
parcerias Vornado que controlam duas valiosas torres de escritórios - 1290
Sixth Avenue em Manhattan e 555 California Street em San Francisco. O
presidente-executivo da Vornado, Steven Roth, é um aliado próximo de
Trump recentemente nomeado para o conselho de recuperação econômica
da Casa Branca. No ano passado, o presidente indicou a esposa de Roth,
Daryl Roth, para o conselho de curadores do Kennedy Center.

Os inquilinos da Vornado incluem uma lista de firmas de primeira linha
que pagam arrendamentos multimilionários, muitas das quais
regularmente fazem negócios, fazem lobby ou são regulamentadas pelo
governo federal. Entre as dezenas de aluguéis pagos em 2018 às
sociedades Vornado de Trump, de acordo com seus registros fiscais,
estavam US $ 5,8 milhões da Goldman Sachs; $ 3,1 milhões da Microsoft; $
32,7 milhões da Neuberger Berman, uma empresa de gestão de
investimentos; e US $ 8,8 milhões do escritório de advocacia Kirkland &
Ellis.

https://www.playbill.com/article/tony-winning-producer-daryl-roth-among-new-appointees-to-kennedy-centers-board-of-trustees
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A  T E M P E S TA D E
S E  F O R M A N D O

As ameaças estão convergindo: crescentes perdas de negócios, a
iminente auditoria do IRS e dívidas pessoalmente garantidas a

vencer.

Quando Trump desceu uma escada rolante dourada da Trump Tower para
dar início à sua campanha presidencial em junho de 2015, suas finanças
precisaram de um solavanco.

Seus negócios principais relatavam perdas crescentes - mais de US $ 100
milhões nos dois anos anteriores. O rio de renda gerada por celebridades
que os sustentava por muito tempo estava secando.

Se Trump esperava que sua improvável candidatura pudesse, pelo menos,
revitalizar sua marca, sua enxurrada de comentários depreciativos sobre
os imigrantes rapidamente custou a ele duas de suas maiores e mais fáceis
fontes de dinheiro - acordos de licenciamento com fabricantes de roupas e
colchões que lhe renderam mais de $ 30 milhões. A NBC, sua parceira no
Miss Universo - fonte de quase US $ 20 milhões em lucros - anunciou que
não iria mais transmitir o concurso; ele o vendeu logo depois.

Agora, seus registros fiscais deixam claro que ele enfrenta uma bateria de
ameaças à sua empresa e ao seu próprio bem-estar financeiro.

Ao longo da última década, ele parece ter preenchido as lacunas de fluxo
de caixa com uma série de one-shots que podem não estar disponíveis
novamente.

Em 2012, ele hipotecou US $ 100 milhões no espaço comercial da Trump
Tower. Ele pegou quase todo o valor como pagamento, mostram seus
registros fiscais. Sua empresa pagou mais de US $ 15 milhões em juros
sobre o empréstimo, mas nada sobre o principal. O total de $ 100 milhões
vencerá em 2022.
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Em 2013, ele sacou $ 95,8 milhões de sua conta de parceria com a Vornado.

E em janeiro de 2014, ele vendeu US $ 98 milhões em ações e títulos, seu
maior mês de vendas nas últimas duas décadas. Ele vendeu $ 54 milhões a
mais em ações e títulos em 2015 e $ 68,2 milhões em 2016. Sua divulgação
financeira divulgada em julho mostrou que ele tinha tão pouco quanto $
873.000 em títulos restantes para vender.

Os negócios de Trump registraram caixa disponível de US $ 34,7 milhões
em 2018, queda de 40% em relação a cinco anos antes.

Além do mais, os registros fiscais mostram que Trump fez mais uma vez o
que diz lamentar, olhando para trás em seu colapso do início de 1990:
pessoalmente garantiu centenas de milhões de dólares em empréstimos,
uma decisão que levou seus credores a ameaçarem forçá-lo em falência
pessoal.

Desta vez, ele é pessoalmente responsável por empréstimos e outras
dívidas que totalizam US $ 421 milhões, com a maior parte vencendo em
quatro anos. Caso ele ganhe a reeleição, seus credores podem ser
colocados na posição sem precedentes de ponderar se vão excluir um
presidente em exercício.

Há, no entanto, um benefício fiscal para o Sr. Trump. Embora os
proprietários de empresas possam usar as perdas para evitar impostos,
eles podem fazê-lo apenas até o montante investido no negócio. Mas, ao
assumir a responsabilidade pessoal por aquela dívida de $ 421 milhões,
Trump seria capaz de declarar esse montante como prejuízo nos anos
futuros.

Os saldos desses empréstimos não haviam sido pagos até o final de 2018. E
as empresas que carregam a maior parte da dívida - o resort de golfe Doral
(US $ 125 milhões) e o hotel Washington (US $ 160 milhões) - estão
lutando, o que pode dar certo difícil encontrar um credor disposto a
refinanciar.

A auditoria não resolvida de sua restituição de impostos de $ 72,9 milhões
paira sobre sua cabeça.

A economia em geral promete pouco alívio. Em todo o país, as lojas físicas
estão em declínio e têm sido muito importantes para a Trump Tower, que
por sua vez tem sido muito importante para Trump. A Nike, que alugou o
espaço para sua loja principal em um prédio anexo à Trump Tower e pagou
US $ 195,1 milhões em aluguel desde os anos 1990, saiu em 2018.
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A divulgação financeira mais recente do presidente relatou ganhos
modestos em 2019. Mas isso foi antes de a pandemia chegar. Suas
propriedades já em dificuldades foram fechadas por vários meses no início
deste ano. O resort Doral pediu ao Deutsche Bank para permitir um atraso
no pagamento do empréstimo. Os analistas previram que o setor hoteleiro
não se recuperará totalmente até o final de 2023.

O S  I M P O S T O S  D O  P R E S I D E N T E

Traçando um império: uma linha do tempo das finanças de Trump

18 revelações de um tesouro de registros fiscais da Trump

Nota do editor sobre a investigação tributária Trump

O Sr. Trump ainda tem ativos para vender. Mas fazer isso pode cobrar seu
próprio preço, tanto financeiro quanto para o desejo de Trump de sempre
ser visto como um vencedor. A família Trump disse no ano passado que
estava pensando em vender o hotel em Washington, mas não porque
estava perdendo dinheiro.

Nas palavras do Sr. Trump, qualquer dificuldade em suas finanças foi
causada pelos sacrifícios feitos por seu emprego atual.

“Eles dizem: 'Trump está ficando rico com nossa nação'”, disse ele em um
comício em Minneapolis em outubro passado. “Eu perco bilhões sendo
presidente, e não me importo. É bom ser rico, eu acho, mas eu perco
bilhões. ”

David Kirkpatrick, Kitty Bennett e Jesse Drucker contribuíram com a reportagem.
Ilustrações de Justin Metz.

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