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Trong bản cập nhật tuần này, BLawyers Vietnam 

sẽ cung cấp đến bạn 03 nội dung sau đây: 

1. Bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề 

nghiệp bắt buộc 

2. Kê khai, nộp thuế đối với thu nhập phát sinh 

từ hoạt động quản lý dự án 

3. Chính sách thuế đối với hoạt động thi công 

xây dựng 

Chào mừng đến với bản Cập nhật pháp luật hàng tuần 

của BLawyers Vietnam, một bản cập nhật các tin tức pháp 

lý cho những ai quan tâm đến các chính sách và quy định 

pháp luật mới nhất của Việt Nam 

CÂP NHÂT 

PHÁP LUÂT 



Vào ngày 26/6/2020, Cục Thuế Thành phố Hà Nội đã ban 

hành Công văn số 58381/CT-TTHT về chính sách thuế đối 

với hoạt động thi công xây dựng như sau: 

• Thời điểm lập hóa đơn giá trị gia tăng (“GTGT”) và kê 

khai tính thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp 

(“TNDN”) đối với hoạt động thi công xây dựng là thời 

điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công 

trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không 

phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. 

• Thu nhập chịu thuế TNDN đối với hoạt động xây dựng, 

lắp đặt là giá trị công trình, giá trị hạng mục công trình 

hoặc giá trị khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt 

nghiệm thu. 

i. Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật 

liệu, máy móc, thiết bị: Thu nhập chịu thuế TNDN là 

số tiền từ hoạt động xây dựng, lắp đặt bao gồm cả giá 

trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị. 

ii. Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên 

vật liệu, máy móc, thiết bị: Thu nhập chịu thuế TNDN 

là số tiền từ hoạt động xây dựng, lắp đặt không bao 

gồm giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị. 
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Chính sách thuế đối với  

hoạt động thi công xây dựng 

Kê khai,  

nộp thuế  

đối với  

thu nhập  

phát sinh  

từ hoạt động  

quản lý dự án 

Vào ngày 23/6/2020, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 

2573/TCT-CS về việc thu thuế từ nguồn thu quản lý dự án 

đầu tư xây dựng cơ bản như sau: 

• Ban Quản lý dự án (“BQLDA”) phải thực hiện đăng ký, nộp 

đầy đủ các loại thuế phí và lệ phí theo quy định của pháp luật 

hiện hành đối với các khoản thu từ hoạt động dịch vụ tư vấn 

cho các chủ đầu tư, BQLDA khác và các khoản thu hợp pháp 

khác mà các khoản thu này không tính vào chi phí đầu tư của 

các dự án Ban quản lý được giao nhiệm vụ quản lý. 

• BQLDA không phải nộp các loại thuế, phí và lệ phí đối với 

các khoản thu trên nếu các khoản thu này đã được tính vào chi 

phí đầu tư của các dự án mà Ban Quản lý được giao nhiệm vụ 

quản lý. 
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Bảo hiểm tai nạn lao động &  

bệnh nghề nghiệp bắt buộc 

Người lao động (“NLĐ”) giao kết hợp đồng lao động 

với nhiều người sử dụng lao động, nếu bị tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp sẽ được Quỹ Bảo hiểm xã hội 

chi trả các chế độ sau: 

i. Các chế độ đối với NLĐ tham gia bảo hiểm xã hội 

bắt buộc (“BHXH”), gồm: Chi phí giám định 

thương tật, bệnh tật; trợ cấp hằng tháng hoặc một 

lần; trợ cấp phục vụ; hỗ trợ phương tiện trợ giúp 

sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình; dưỡng sức, phục hồi 

sức khỏe; trợ cấp khi NLĐ chết do tai nạn lao động; 

đóng bảo hiểm y tế cho người nghỉ việc hưởng trợ 

cấp bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

hằng tháng; và 

ii. Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh, chữa 

bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động và 

huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. 

NLĐ khi đã nghỉ hưu hoặc thôi việc hoặc chuyển đến 

làm việc cho người sử dụng lao động khác mà nghi ngờ 

hoặc thấy có triệu chứng, dấu hiệu bị bệnh nghề nghiệp 

do các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp 

trước đó đã làm việc gây nên thì được chủ động đi 

khám phát hiện và giám định mức suy giảm khả năng 

lao động do mắc bệnh nghề nghiệp. Trong trường hợp 

này, NLĐ hoặc thân nhân NLĐ bị bệnh nghề nghiệp 

được Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả các chế độ sau: 

i. Các chế độ đối với NLĐ tham gia BHXH như trên; 

ii. Hỗ trợ 100% chi phí khám bệnh nghề nghiệp 01 

lần/ năm, tối đa 02 lần; và 

iii. Hỗ trợ 100% chi phí chữa bệnh nghề nghiệp 01 lần/ 

năm, tối đa 01 lần. 

Hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp:  

i. Hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp: 

a. Điều kiện hỗ trợ: 

• Có thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp từ đủ 12 tháng trở 

lên và đang tham gia tính đến tháng liền kề 

trước tháng đề nghị; và 

• Đã được phát hiện bệnh nghề nghiệp tại 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghề 

nghiệp. 

b. Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% chi phí khám bệnh 

nghề nghiệp nhưng không quá 800.000 đồng/

người/lần khám và hỗ trợ tối đa 02 lần/người 

và 01 lần/năm. 

ii. Hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp: 

a. Điều kiện hỗ trợ: 

• Đã được chẩn đoán bị bệnh nghề nghiệp tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; 

• Đã tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp đủ 12 tháng trở lên và 

đang tham gia tính đến tháng liền kề trước 

tháng đề nghị hỗ trợ; và 

• Có tham gia BHXH trong thời gian làm các 

nghề, công việc gây bệnh nghề nghiệp. 

b. Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% chi phí chữa bệnh 

nghề nghiệp nhưng không quá 15 triệu đồng/ 

người và hỗ trợ tối đa 02 lần/ người và 01 lần/ 

năm. 

Lưu ý: Chi phí chữa bệnh để xác định mức hỗ trợ trên 

được tính theo biểu giá khám bệnh, chữa bệnh nghề 

nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tại thời điểm 

khám, chữa bệnh, sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả.  

Nghị định 88/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc được 

Chính phủ thông qua ngày 28/7/2020 sẽ có hiệu lực từ ngày 15/9/2020 với một số nội 

dung chủ yếu như sau: 
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8th F, Huy Son 1 Bd., 7-9-11 Mai Thi Luu St.,  
Da Kao Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam 
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