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THÔNG TƯ

Hướng dẫn không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với 
khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân 

của người lao động từ nguồn thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp; 
quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng của doanh nghiệp

Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 
năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính Phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài chính;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 
1485/VPCP- KTTH ngày 14 tháng 3 năm 2011 của Vãn phòng Chính phủ về 
việc không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công 
của người lao động đối với khoản hỗ trợ của doanh nghiệp cho người lao động 
và thân nhân người lao động khám chữa bệnh hiểm nghèo.

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá 

nhân (TNCN) từ tiền lương, tiền công của người lao động khoản hỗ trợ khám 
chữa bệnh hiểm nghèo cho bản thân người lao động và thân nhân của người lao 
động từ nguồn thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), từ nguồn quỳ 
phúc lợi, khen thưởng của doanh nghiệp.

Điều 2. Doanh nghiệp được lấy từ nguồn thu nhập sau thuế TNDN; từ 
nguồn quỹ phúc lợi, khen thưởng để hỗ trợ cho người lao động và thân nhân 
người lao động mắc bệnh hiểm nghèo gồm:

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

2. Doanh nghiệp được thành lập theo qui định của pháp luật nước ngoài 
(gọi là doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở 
thường trú tại Việt Nam;

3. Tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;

4. Đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập sản xuất, kinh doanh hàng 
hoá, dịch vụ;

5. Tổ chức có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.



f)icu 3. Đối tượng được hưởng khoản hỗ trợ:

í)ỏ íượng được hường khoản hỗ trợ của doanh nghiệp là người bị mẩt
bẹnii iiỉCỉr Hiỉhèo bao gồm:

: Ngươi lao động làm việc tại doanh nghiệp.

? ỉ 'hân nhân người lao động: Bố, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuỏi
hơp  p h ap

Diíu 4. Căn cứ để hỗ trợ và mức hỗ trợ khám chữa bệnh:• * I

Mửe hồ trợ có thể là một phần hoặc toàn bộ số tiền khám chữa bệnh cho 
ngươi lao :!ọng và thân nhân người lao động nhưng mức hỗ trợ tối đa không qua 
sò hèn tra viẹn phí của người lao động và thân nhân người lao động sau khi đẩ 
trừ sò m;n chi trả của cơ quan bảo hiểm y tế.

2 Doanh nghiệp chi tiền hỗ trợ có trách nhiệm: ỉ ưu giữ bản sao chứng từ 
tra nen Viện phí có xác nhận của doanh nghiệp (ừong trường hợp người lao động 
va thản nhân người lao động trả phần còn lại sau khi tổ chức bảo hiểm y tế trả 
n ực Ucp ¿-ri cơ SỞ khám chữa bệnh) hoặc bản sao chứng từ trả viện phí; bản sao 
ehirnụ Uí ch) bảo hiểm y tế có xác nhận của doanh nghiệp (trong trường hợp 
người lai dỏng và thân nhân người lao động trả toàn bộ viện phí, cơ quan bảo 
hiên í > tc irá úền bảo hiểm y tế cho người lao động và thân nhân người lao 
động) cunn với chứng từ chi tiền hỗ trợ cho người lao động và thân nhân người 
lao động măe bệnh hiểm nghèo.

Điêu 5, Tổ chức thực hiện
! i hong tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày.02 tháng -6-.

nan ’ :

, .Tnvịu quá trình thực hiện, nếu có vướng mác đề nghị các tố chức, ca 
nhân phan .'inh vê Bộ Tài chính đê được hướng dân cụ thê./. ¿6^
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