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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 Văn 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 quỹ 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. 

Điều 3. Đối tượng được hưởng khoản hỗ trợ: 

Đối tượng được hưởng khoản hỗ trợ của doanh nghiệp là người bị mắc bệnh hiểm nghèo bao 

gồm: 

1. Người lao động làm việc tại doanh nghiệp. 

2. Thân nhân người lao động: Bố, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp. 



Điều 4. Căn cứ để hỗ trợ và mức hỗ trợ khám chữa bệnh: 

1. Mức hỗ trợ có thể là một phần hoặc toàn bộ số tiền khám chữa bệnh cho người lao động và 

thân nhân người lao động nhưng mức hỗ trợ tối đa không quá số tiền trả viện phí của người lao 

động và thân nhân người lao động sau khi đã trừ số tiền chi trả của cơ quan bảo hiểm y tế. 

2. Doanh nghiệp chi tiền hỗ trợ có trách nhiệm: lưu giữ bản sao chứng từ trả tiền viện phí có xác 

nhận của doanh nghiệp (trong trường hợp người lao động và thân nhân người lao động trả phần 

còn lại sau khi tổ chức bảo hiểm y tế trả trực tiếp với cơ sở khám chữa bệnh) hoặc bản sao chứng 

từ trả viện phí; bản sao chứng từ chi bảo hiểm y tế có xác nhận của doanh nghiệp (trong trường 

hợp người lao động và thân nhân người lao động trả toàn bộ viện phí, cơ quan bảo hiểm y tế trả 

tiền bảo hiểm y tế cho người lao động và thân nhân người lao động) cùng với chứng từ chi tiền 

hỗ trợ cho người lao động và thân nhân người lao động mắc bệnh hiểm nghèo. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện:  

1.Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày 08 tháng 06 năm 2011. 

2.Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tài 

chính để được hướng dẫn cụ thể./. 

  

Nơi nhận:  
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc hội; 
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng TW; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Toà án nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;  

- Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể; 

- HĐND, UBND, Sở TC, Cục thuế  
các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Công báo; 

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Website Chính phủ;  

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;  

- Website Bộ Tài chính;  
- Lưu: VT, TCT (VT, TNCN). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn 

  


