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THÔNG TƯ

HƢỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI
SẢN CỐ ĐỊNH
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008;
- Căn cứ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh
nghiệp;
- Căn cứ Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập
doanh nghiệp;
- 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;
- Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng
và trích khấu hao tài sản cố định.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng:
1. Thông tƣ này áp dụng cho doanh nghiệp đƣợc thành lập và hoạt động tại Việt
Nam theo quy định của pháp luật.
2. Việc tính và trích khấu hao theo Thông tƣ này đƣợc thực hiện đối với từng tài
sản cố định (sau đây viết tắt là TSCĐ) của doanh nghiệp.
Điều 2. Các từ ngữ sử dụng trong Thông tư này được hiểu như sau:
1. Tài sản cố định hữu hình: là những tƣ liệu lao động chủ yếu có hình thái vật
chất thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định hữu hình, tham gia vào nhiều
chu kỳ kinh doanh nhƣng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu nhƣ nhà
cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị, phƣơng tiện vận tải...
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2. Tài sản cố định vô hình: là những tài sản không có hình thái vật chất, thể hiện
một lƣợng giá trị đã đƣợc đầu tƣ thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định vô
hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh, nhƣ một số chi phí liên quan trực
tiếp tới đất sử dụng; chi phí về quyền phát hành, bằng phát minh, bằng sáng chế,
bản quyền tác giả...
3. Tài sản cố định thuê tài chính: là những TSCĐ mà doanh nghiệp thuê của
công ty cho thuê tài chính. Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê đƣợc quyền lựa
chọn mua lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận
trong hợp đồng thuê tài chính. Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại
hợp đồng thuê tài chính ít nhất phải tƣơng đƣơng với giá trị của tài sản đó tại
thời điểm ký hợp đồng.
Mọi TSCĐ đi thuê nếu không thoả mãn các quy định nêu trên đƣợc coi là tài
sản cố định thuê hoạt động.
4. Tài sản cố định tƣơng tự: là TSCĐ có công dụng tƣơng tự trong cùng một
lĩnh vực kinh doanh và có giá trị tƣơng đƣơng.
5. Nguyên giá tài sản cố định:
- Nguyên giá tài sản cố định hữu hình là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp
phải bỏ ra để có tài sản cố định hữu hình tính đến thời điểm đƣa tài sản đó vào
trạng thái sẵn sàng sử dụng.
- Nguyên giá tài sản cố định vô hình là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp
phải bỏ ra để có tài sản cố định vô hình tính đến thời điểm đƣa tài sản đó vào sử
dụng theo dự tính.
6. Giá trị hợp lý của tài sản cố định: là giá trị tài sản có thể trao đổi giữa các bên
có đầy đủ hiểu biết trong sự trao đổi ngang giá.
7. Hao mòn tài sản cố định: là sự giảm dần giá trị sử dụng và giá trị của tài sản
cố định do tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, do bào mòn của tự
nhiên, do tiến bộ kỹ thuật... trong quá trình hoạt động của tài sản cố định.
8. Giá trị hao mòn luỹ kế của tài sản cố định: là tổng cộng giá trị hao mòn của
tài sản cố định tính đến thời điểm báo cáo.
9. Khấu hao tài sản cố định: là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống
nguyên giá của tài sản cố định vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian
trích khấu hao của tài sản cố định.
10. Thời gian trích khấu hao TSCĐ: là thời gian cần thiết mà doanh nghiệp thực
hiện việc trích khấu hao TSCĐ để thu hồi vốn đầu tƣ TSCĐ.
11. Số khấu hao lũy kế của tài sản cố định: là tổng cộng số khấu hao đã trích
vào chi phí sản xuất, kinh doanh qua các kỳ kinh doanh của tài sản cố định tính
đến thời điểm báo cáo.
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12. Giá trị còn lại của tài sản cố định: là hiệu số giữa nguyên giá của TSCĐ và
số khấu hao luỹ kế (hoặc giá trị hao mòn luỹ kế) của TSCĐ tính đến thời điểm
báo cáo.
13. Sửa chữa tài sản cố định: là việc duy tu, bảo dƣỡng, thay thế sửa chữa
những hƣ hỏng phát sinh trong quá trình hoạt động nhằm khôi phục lại năng lực
hoạt động theo trạng thái hoạt động tiêu chuẩn ban đầu của tài sản cố định.
14. Nâng cấp tài sản cố định: là hoạt động cải tạo, xây lắp, trang bị bổ sung
thêm cho TSCĐ nhằm nâng cao công suất, chất lƣợng sản phẩm, tính năng tác
dụng của TSCĐ so với mức ban đầu hoặc kéo dài thời gian sử dụng của TSCĐ;
đƣa vào áp dụng quy trình công nghệ sản xuất mới làm giảm chi phí hoạt động
của TSCĐ so với trƣớc.
Chương II
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Điều 3. Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định:
1. Tƣ liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ
thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện
một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả
hệ thống không thể hoạt động đƣợc, nếu thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn
dƣới đây thì đƣợc coi là tài sản cố định:
a) Chắc chắn thu đƣợc lợi ích kinh tế trong tƣơng lai từ việc sử dụng tài sản đó;
b) Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;
c) Nguyên giá tài sản phải đƣợc xác định một cách tin cậy và có giá trị từ
30.000.000 đồng (Ba mƣơi triệu đồng) trở lên.
Trƣờng hợp một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau,
trong đó mỗi bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau và nếu thiếu
một bộ phận nào đó mà cả hệ thống vẫn thực hiện đƣợc chức năng hoạt động
chính của nó nhƣng do yêu cầu quản lý, sử dụng tài sản cố định đòi hỏi phải
quản lý riêng từng bộ phận tài sản thì mỗi bộ phận tài sản đó nếu cùng thoả mãn
đồng thời ba tiêu chuẩn của tài sản cố định đƣợc coi là một tài sản cố định hữu
hình độc lập.
Đối với súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm, thì từng con súc vật thoả mãn
đồng thời ba tiêu chuẩn của tài sản cố định đƣợc coi là một TSCĐ hữu hình.
Đối với vƣờn cây lâu năm thì từng mảnh vƣờn cây, hoặc cây thoả mãn đồng
thời ba tiêu chuẩn của TSCĐ đƣợc coi là một TSCĐ hữu hình.
2. Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định vô hình:
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Mọi khoản chi phí thực tế mà doanh nghiệp đã chi ra thoả mãn đồng thời cả ba
tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này, mà không hình thành TSCĐ hữu hình
đƣợc coi là TSCĐ vô hình.
Những khoản chi phí không đồng thời thoả mãn cả ba tiêu chuẩn nêu tại khoản
1 Điều 3 Thông tƣ này thì đƣợc hạch toán trực tiếp hoặc đƣợc phân bổ dần vào
chi phí kinh doanh của doanh nghiệp.
Riêng các chi phí phát sinh trong giai đoạn triển khai đƣợc ghi nhận là TSCĐ vô
hình tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp nếu thỏa mãn đồng thời bảy điều kiện sau:
a) Tính khả thi về mặt kỹ thuật đảm bảo cho việc hoàn thành và đƣa tài sản vô
hình vào sử dụng theo dự tính hoặc để bán;
b) Doanh nghiệp dự định hoàn thành tài sản vô hình để sử dụng hoặc để bán;
c) Doanh nghiệp có khả năng sử dụng hoặc bán tài sản vô hình đó;
d) Tài sản vô hình đó phải tạo ra đƣợc lợi ích kinh tế trong tƣơng lai;
đ) Có đầy đủ các nguồn lực về kỹ thuật, tài chính và các nguồn lực khác để
hoàn tất các giai đoạn triển khai, bán hoặc sử dụng tài sản vô hình đó;
e) Có khả năng xác định một cách chắc chắn toàn bộ chi phí trong giai đoạn
triển khai để tạo ra tài sản vô hình đó;
g) Ƣớc tính có đủ tiêu chuẩn về thời gian sử dụng và giá trị theo quy định cho
tài sản cố định vô hình.
3. Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo
phát sinh trƣớc khi thành lập doanh nghiệp, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu,
chi phí chuyển dịch địa điểm, chi phí mua để có và sử dụng các tài liệu kỹ thuật,
bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thƣơng mại, lợi thế
kinh doanh không phải là tài sản cố định vô hình mà đƣợc phân bổ dần vào chi
phí kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tối đa không quá 3 năm theo
quy định của Luật thuế TNDN.
4. Đối với các công ty cổ phần đƣợc chuyển đổi từ công ty nhà nƣớc theo quy
định tại các Nghị định của Chính phủ đã ban hành trƣớc Nghị định số
59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100%
vốn nhà nƣớc thành công ty cổ phần, có giá trị lợi thế kinh doanh đƣợc tính vào
giá trị doanh nghiệp khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá theo
phƣơng pháp tài sản và đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt theo qui định thì
thực hiện phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh theo quy định tại Thông tƣ số
138/2012/TT-BTC ngày 20/8/2012 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn phân bổ giá trị
lợi thế kinh doanh đối với công ty cổ phần đƣợc chuyển đổi từ công ty nhà
nƣớc.
Điều 4. Xác định nguyên giá của tài sản cố định:
1. Xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình:
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a) TSCĐ hữu hình mua sắm:
Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm (kể cả mua mới và cũ): là giá mua thực tế
phải trả cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế đƣợc hoàn
lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đƣa tài sản cố
định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng nhƣ: lãi tiền vay phát sinh trong quá trình
đầu tƣ mua sắm tài sản cố định; chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp;
chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trƣớc bạ và các chi phí liên quan trực tiếp khác.
Trƣờng hợp TSCĐ hữu hình mua trả chậm, trả góp, nguyên giá TSCĐ là giá
mua trả tiền ngay tại thời điểm mua cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm
các khoản thuế đƣợc hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính
đến thời điểm đƣa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng nhƣ: chi phí vận
chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trƣớc bạ (nếu
có).
Trƣờng hợp mua TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử
dụng đất thì giá trị quyền sử dụng đất phải xác định riêng và ghi nhận là TSCĐ
vô hình nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này,
còn TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc thì nguyên giá là giá mua thực tế
phải trả cộng (+) các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến việc đƣa TSCĐ hữu
hình vào sử dụng.
Trƣờng hợp sau khi mua TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với
quyền sử dụng đất, doanh nghiệp dỡ bỏ hoặc huỷ bỏ để xây dựng mới thì giá trị
quyền sử dụng đất phải xác định riêng và ghi nhận là TSCĐ vô hình nếu đáp
ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này; nguyên giá của
TSCĐ xây dựng mới đƣợc xác định là giá quyết toán công trình đầu tƣ xây
dựng theo quy định tại Quy chế quản lý đầu tƣ và xây dựng hiện hành. Những
tài sản dỡ bỏ hoặc huỷ bỏ đƣợc xử lý hạch toán theo quy định hiện hành đối với
thanh lý tài sản cố định.
b) TSCĐ hữu hình mua theo hình thức trao đổi:
Nguyên giá TSCĐ mua theo hình thức trao đổi với một TSCĐ hữu hình không
tƣơng tự hoặc tài sản khác là giá trị hợp lý của TSCĐ hữu hình nhận về, hoặc
giá trị hợp lý của TSCĐ đem trao đổi (sau khi cộng thêm các khoản phải trả
thêm hoặc trừ đi các khoản phải thu về) cộng (+) các khoản thuế (không bao
gồm các khoản thuế đƣợc hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra
đến thời điểm đƣa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng, nhƣ: chi phí vận
chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trƣớc bạ (nếu
có).
Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua theo hình thức trao đổi với một TSCĐ hữu
hình tƣơng tự, hoặc có thể hình thành do đƣợc bán để đổi lấy quyền sở hữu một
tài sản tƣơng tự là giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình đem trao đổi.
c) Tài sản cố định hữu hình tự xây dựng hoặc tự sản xuất:
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Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng là giá trị quyết toán công trình khi đƣa
vào sử dụng. Trƣờng hợp TSCĐ đã đƣa vào sử dụng nhƣng chƣa thực hiện
quyết toán thì doanh nghiệp hạch toán nguyên giá theo giá tạm tính và điều
chỉnh sau khi quyết toán công trình hoàn thành.
Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự sản xuất là giá thành thực tế của TSCĐ hữu hình
cộng (+) các chi phí lắp đặt chạy thử, các chi phí khác trực tiếp liên quan tính
đến thời điểm đƣa TSCĐ hữu hình vào trạng thái sẵn sàng sử dụng (trừ các
khoản lãi nội bộ, giá trị sản phẩm thu hồi đƣợc trong quá trình chạy thử, sản
xuất thử, các chi phí không hợp lý nhƣ vật liệu lãng phí, lao động hoặc các
khoản chi phí khác vƣợt quá định mức quy định trong xây dựng hoặc sản xuất).
d) Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do đầu tƣ xây dựng:
Nguyên giá TSCĐ do đầu tƣ xây dựng cơ bản hình thành theo phƣơng thức giao
thầu là giá quyết toán công trình xây dựng theo quy định tại Quy chế quản lý
đầu tƣ và xây dựng hiện hành cộng (+) lệ phí trƣớc bạ, các chi phí liên quan trực
tiếp khác. Trƣờng hợp TSCĐ do đầu tƣ xây dựng đã đƣa vào sử dụng nhƣng
chƣa thực hiện quyết toán thì doanh nghiệp hạch toán nguyên giá theo giá tạm
tính và điều chỉnh sau khi quyết toán công trình hoàn thành.
Đối với tài sản cố định là con súc vật làm việc và/ hoặc cho sản phẩm, vƣờn cây
lâu năm thì nguyên giá là toàn bộ các chi phí thực tế đã chi ra cho con súc vật,
vƣờn cây đó từ lúc hình thành tính đến thời điểm đƣa vào khai thác, sử dụng.
đ) Tài sản cố định hữu hình đƣợc tài trợ, đƣợc biếu, đƣợc tặng, do phát hiện
thừa:
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình đƣợc tài trợ, đƣợc biếu, đƣợc tặng, do phát
hiện thừa là giá trị theo đánh giá thực tế của Hội đồng giao nhận hoặc tổ chức
định giá chuyên nghiệp.
e) Tài sản cố định hữu hình đƣợc cấp; đƣợc điều chuyển đến:
Nguyên giá TSCĐ hữu hình đƣợc cấp, đƣợc điều chuyển đến bao gồm giá trị
còn lại của TSCĐ trên số kế toán ở đơn vị cấp, đơn vị điều chuyển hoặc giá trị
theo đánh giá thực tế của tổ chức định giá chuyên nghiệp theo quy định của
pháp luật, cộng (+) các chi phí liên quan trực tiếp mà bên nhận tài sản phải chi
ra tính đến thời điểm đƣa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng nhƣ chi phí
thuê tổ chức định giá; chi phí nâng cấp, lắp đặt, chạy thử…
g) Tài sản cố định hữu hình nhận góp vốn, nhận lại vốn góp:
TSCĐ nhận góp vốn, nhận lại vốn góp là giá trị do các thành viên, cổ đông sáng
lập định giá nhất trí; hoặc doanh nghiệp và ngƣời góp vốn thoả thuận; hoặc do
tổ chức chuyên nghiệp định giá theo quy định của pháp luật và đƣợc các thành
viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.
2. Xác định nguyên giá tài sản cố định vô hình:
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a) Tài sản cố định vô hình mua sắm:
Nguyên giá TSCĐ vô hình mua sắm là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các
khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế đƣợc hoàn lại) và các chi phí liên
quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đƣa tài sản vào sử dụng.
Trƣờng hợp TSCĐ vô hình mua sắm theo hình thức trả chậm, trả góp, nguyên
giá TSCĐ là giá mua tài sản theo phƣơng thức trả tiền ngay tại thời điểm mua
(không bao gồm lãi trả chậm).
b) Tài sản cố định vô hình mua theo hình thức trao đổi:
Nguyên giá TSCĐ vô hình mua theo hình thức trao đổi với một TSCĐ vô hình
không tƣơng tự hoặc tài sản khác là giá trị hợp lý của TSCĐ vô hình nhận về,
hoặc giá trị hợp lý của tài sản đem trao đổi (sau khi cộng thêm các khoản phải
trả thêm hoặc trừ đi các khoản phải thu về) cộng (+) các khoản thuế (không bao
gồm các khoản thuế đƣợc hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra
tính đến thời điểm đƣa tài sản vào sử dụng theo dự tính.
Nguyên giá TSCĐ vô hình mua dƣới hình thức trao đổi với một TSCĐ vô hình
tƣơng tự, hoặc có thể hình thành do đƣợc bán để đổi lấy quyền sở hữu một tài
sản tƣơng tự là giá trị còn lại của TSCĐ vô hình đem trao đổi.
c) Tài sản cố định vô hình đƣợc cấp, đƣợc biếu, đƣợc tặng, đƣợc điều chuyển
đến:
Nguyên giá TSCĐ vô hình đƣợc cấp, đƣợc biếu, đƣợc tặng là giá trị hợp lý ban
đầu cộng (+) các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến việc đƣa tài sản
vào sử dụng.
Nguyên giá TSCĐ đƣợc điều chuyển đến là nguyên giá ghi trên sổ sách kế toán
của doanh nghiệp có tài sản điều chuyển. Doanh nghiệp tiếp nhận tài sản điều
chuyển có trách nhiệm hạch toán nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị còn lại của
tài sản theo quy định.
d) Tài sản cố định vô hình đƣợc tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp:
Nguyên giá TSCĐ vô hình đƣợc tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp là các chi phí
liên quan trực tiếp đến khâu xây dựng, sản xuất thử nghiệm phải chi ra tính đến
thời điểm đƣa TSCĐ đó vào sử dụng theo dự tính.
Riêng các chi phí phát sinh trong nội bộ để doanh nghiệp có nhãn hiệu hàng
hoá, quyền phát hành, danh sách khách hàng, chi phí phát sinh trong giai đoạn
nghiên cứu và các khoản mục tƣơng tự không đáp ứng đƣợc tiêu chuẩn và nhận
biết TSCĐ vô hình đƣợc hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ.
đ) TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất:
- TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất bao gồm:
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+ Quyền sử dụng đất đƣợc nhà nƣớc giao có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận
chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất hợp pháp (bao gồm quyền sử dụng đất có
thời hạn, quyền sử dụng đất không thời hạn).
+ Quyền sử dụng đất thuê trƣớc ngày có hiệu lực của Luật Đất đai năm 2003 mà
đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc đã trả trƣớc tiền thuê đất cho nhiều
năm mà thời hạn thuê đất đã đƣợc trả tiền còn lại ít nhất là năm năm và đƣợc cơ
quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Nguyên giá TSCĐ là quyền sử dụng đất đƣợc xác định là toàn bộ khoản tiền chi
ra để có quyền sử dụng đất hợp pháp cộng (+) các chi phí cho đền bù giải phóng
mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trƣớc bạ (không bao gồm các chi phí chi ra
để xây dựng các công trình trên đất); hoặc là giá trị quyền sử dụng đất nhận góp
vốn.
- Quyền sử dụng đất không ghi nhận là TSCĐ vô hình gồm:
+ Quyền sử dụng đất đƣợc Nhà nƣớc giao không thu tiền sử dụng đất.
+ Thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê (thời gian thuê đất sau
ngày có hiệu lực thi hành của Luật đất đai năm 2003, không đƣợc cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất) thì tiền thuê đất đƣợc phân bổ dần vào chi phí
kinh doanh theo số năm thuê đất.
+ Thuê đất trả tiền thuê hàng năm thì tiền thuê đất đƣợc hạch toán vào chi phí
kinh doanh trong kỳ tƣơng ứng số tiền thuê đất trả hàng năm.
- Đối với các loại tài sản là nhà, đất đai để bán, để kinh doanh của công ty kinh
doanh bất động sản thì doanh nghiệp không đƣợc hạch toán là TSCĐ và không
đƣợc trích khấu hao.
e) Nguyên giá của TSCĐ vô hình là quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp,
quyền đối với giống cây trồng theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ: là toàn bộ
các chi phí thực tế mà doanh nghiệp đã chi ra để có đƣợc quyền tác giả, quyền
sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng theo quy định của pháp luật
về sở hữu trí tuệ.
g) Nguyên giá TSCĐ là các chƣơng trình phần mềm:
Nguyên giá TSCĐ của các chƣơng trình phần mềm đƣợc xác định là toàn bộ các
chi phí thực tế mà doanh nghiệp đã bỏ ra để có các chƣơng trình phần mềm
trong trƣờng hợp chƣơng trình phần mềm là một bộ phận có thể tách rời với
phần cứng có liên quan, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn theo quy định của
pháp luật về sở hữu trí tuệ.
3. Tài sản cố định thuê tài chính:
Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính phản ánh ở đơn vị thuê là giá trị của tài sản
thuê tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản cộng (+) với các chi phí trực tiếp phát
sinh ban đầu liên quan đến hoạt động thuê tài chính.
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4. Nguyên giá tài sản cố định của doanh nghiệp chỉ đƣợc thay đổi trong các
trƣờng hợp sau:
a) Đánh giá lại giá trị TSCĐ trong các trƣờng hợp:
- Theo quyết định của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền.
- Thực hiện tổ chức lại doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, chuyển
đổi hình thức doanh nghiệp: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, cổ phần hoá, bán,
khoán, cho thuê, chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ
phần, chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn.
- Dùng tài sản để đầu tƣ ra ngoài doanh nghiệp.
b) Đầu tƣ nâng cấp TSCĐ.
c) Tháo dỡ một hay một số bộ phận của TSCĐ mà các bộ phận này đƣợc quản
lý theo tiêu chuẩn của 1 TSCĐ hữu hình.
Khi thay đổi nguyên giá TSCĐ, doanh nghiệp phải lập biên bản ghi rõ các căn
cứ thay đổi và xác định lại các chỉ tiêu nguyên giá, giá trị còn lại trên sổ kế toán,
số khấu hao luỹ kế, thời gian sử dụng của TSCĐ và tiến hành hạch toán theo
quy định.
Điều 5. Nguyên tắc quản lý tài sản cố định:
1. Mọi TSCĐ trong doanh nghiệp phải có bộ hồ sơ riêng (gồm biên bản giao
nhận TSCĐ, hợp đồng, hoá đơn mua TSCĐ và các chứng từ, giấy tờ khác có
liên quan). Mỗi TSCĐ phải đƣợc phân loại, đánh số và có thẻ riêng, đƣợc theo
dõi chi tiết theo từng đối tƣợng ghi TSCĐ và đƣợc phản ánh trong sổ theo dõi
TSCĐ.
2. Mỗi TSCĐ phải đƣợc quản lý theo nguyên giá, số hao mòn luỹ kế và giá trị
còn lại trên sổ sách kế toán:
Giá trị còn lại trên sổ
=
kế toán của TSCĐ

Nguyên giá của
tài sản cố định

Số hao mòn luỹ kế
của TSCĐ

3. Đối với những TSCĐ không cần dùng, chờ thanh lý nhƣng chƣa hết khấu
hao, doanh nghiệp phải thực hiện quản lý, theo dõi, bảo quản theo quy định hiện
hành và trích khấu hao theo quy định tại Thông tƣ này.
4. Doanh nghiệp phải thực hiện việc quản lý đối với những tài sản cố định đã
khấu hao hết nhƣng vẫn tham gia vào hoạt động kinh doanh nhƣ những TSCĐ
thông thƣờng.
Điều 6. Phân loại tài sản cố định của doanh nghiệp:
Căn cứ vào mục đích sử dụng của tài sản cố định, doanh nghiệp tiến hành phân
loại tài sản cố định theo các chỉ tiêu sau:
1. Tài sản cố định dùng cho mục đích kinh doanh là những tài sản cố định do
doanh nghiệp quản lý, sử dụng cho các mục đích kinh doanh của doanh nghiệp.
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a) Đối với tài sản cố định hữu hình, doanh nghiệp phân loại nhƣ sau:
Loại 1: Nhà cửa, vật kiến trúc: là tài sản cố định của doanh nghiệp đƣợc hình
thành sau quá trình thi công xây dựng nhƣ trụ sở làm việc, nhà kho, hàng rào,
tháp nƣớc, sân bãi, các công trình trang trí cho nhà cửa, đƣờng xá, cầu cống,
đƣờng sắt, đƣờng băng sân bay, cầu tầu, cầu cảng, ụ triền đà.
Loại 2: Máy móc, thiết bị: là toàn bộ các loại máy móc, thiết bị dùng trong hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp nhƣ máy móc chuyên dùng, thiết bị công
tác, giàn khoan trong lĩnh vực dầu khí, cần cẩu, dây truyền công nghệ, những
máy móc đơn lẻ.
Loại 3: Phƣơng tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn: là các loại phƣơng tiện vận tải
gồm phƣơng tiện vận tải đƣờng sắt, đƣờng thuỷ, đƣờng bộ, đƣờng không,
đƣờng ống và các thiết bị truyền dẫn nhƣ hệ thống thông tin, hệ thống điện,
đƣờng ống nƣớc, băng tải.
Loại 4: Thiết bị, dụng cụ quản lý: là những thiết bị, dụng cụ dùng trong công tác
quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhƣ máy vi tính phục vụ quản
lý, thiết bị điện tử, thiết bị, dụng cụ đo lƣờng, kiểm tra chất lƣợng, máy hút ẩm,
hút bụi, chống mối mọt.
Loại 5: Vƣờn cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm: là các vƣờn
cây lâu năm nhƣ vƣờn cà phê, vƣờn chè, vƣờn cao su, vƣờn cây ăn quả, thảm
cỏ, thảm cây xanh...; súc vật làm việc và/ hoặc cho sản phẩm nhƣ đàn voi, đàn
ngựa, đàn trâu, đàn bò…
Loại 6: Các loại tài sản cố định khác: là toàn bộ các tài sản cố định khác chƣa
liệt kê vào năm loại trên nhƣ tranh ảnh, tác phẩm nghệ thuật.
b) Tài sản cố định vô hình: quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm đ khoản 2
Điều 4 Thông tƣ này, quyền phát hành, bằng sáng chế phát minh, tác phẩm văn
học, nghệ thuật, khoa học, sản phẩm, kết quả của cuộc biểu diễn nghệ thuật, bản
ghi âm, ghi hình, chƣơng trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chƣơng trình
đƣợc mã hoá, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí
mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thƣơng mại và chỉ dẫn địa lý, giống cây trồng và
vật liệu nhân giống.
2. Tài sản cố định dùng cho mục đích phúc lợi, sự nghiệp, an ninh, quốc phòng
là những tài sản cố định do doanh nghiệp quản lý sử dụng cho các mục đích
phúc lợi, sự nghiệp, an ninh, quốc phòng trong doanh nghiệp. Các tài sản cố
định này cũng đƣợc phân loại theo quy định tại điểm 1 nêu trên.
3. Tài sản cố định bảo quản hộ, giữ hộ, cất giữ hộ là những tài sản cố định
doanh nghiệp bảo quản hộ, giữ hộ cho đơn vị khác hoặc cất giữ hộ Nhà nƣớc
theo quy định của cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền.
4. Tuỳ theo yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp, doanh nghiệp tự phân loại
chi tiết hơn các tài sản cố định của doanh nghiệp trong từng nhóm cho phù hợp.
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Điều 7. Đầu tư nâng cấp, sửa chữa tài sản cố định:
1. Các chi phí doanh nghiệp chi ra để đầu tƣ nâng cấp tài sản cố định đƣợc phản
ánh tăng nguyên giá của TSCĐ đó, không đƣợc hạch toán các chi phí này vào
chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.
2. Các chi phí sửa chữa tài sản cố định không đƣợc tính tăng nguyên giá TSCĐ
mà đƣợc hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ,
nhƣng tối đa không quá 3 năm.
Đối với những tài sản cố định mà việc sửa chữa có tính chu kỳ thì doanh nghiệp
đƣợc trích trƣớc chi phí sửa chữa theo dự toán vào chi phí hàng năm. Nếu số
thực chi sửa chữa tài sản cố định lớn hơn số trích theo dự toán thì doanh nghiệp
đƣợc tính thêm vào chi phí hợp lý số chênh lệch này. Nếu số thực chi sửa chữa
tài sản cố định nhỏ hơn số đã trích thì phần chênh lệch đƣợc hạch toán giảm chi
phí kinh doanh trong kỳ.
3. Các chi phí liên quan đến TSCĐ vô hình phát sinh sau ghi nhận ban đầu đƣợc
đánh giá một cách chắc chắn, làm tăng lợi ích kinh tế của TSCĐ vô hình so với
mức hoạt động ban đầu, thì đƣợc phản ánh tăng nguyên giá TSCĐ. Các chi phí
khác liên quan đến TSCĐ vô hình phát sinh sau ghi nhận ban đầu đƣợc hạch
toán vào chi phí sản xuất kinh doanh.
Điều 8. Cho thuê, cầm cố, thế chấp, nhượng bán, thanh lý TSCĐ:
1. Mọi hoạt động cho thuê, cầm cố, thế chấp, nhƣợng bán, thanh lý tài sản cố
định phải theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
2. Đối với tài sản cố định đi thuê:
a) TSCĐ thuê hoạt động:
- Doanh nghiệp đi thuê phải có trách nhiệm quản lý, sử dụng TSCĐ theo các
quy định trong hợp đồng thuê. Chi phí thuê TSCĐ đƣợc hạch toán vào chi phí
kinh doanh trong kỳ.
- Doanh nghiệp cho thuê, với tƣ cách là chủ sở hữu, phải theo dõi, quản lý
TSCĐ cho thuê.
b) Đối với TSCĐ thuê tài chính:
- Doanh nghiệp đi thuê phải theo dõi, quản lý, sử dụng tài sản cố định đi thuê
nhƣ tài sản cố định thuộc sở hữu của doanh nghiệp và phải thực hiện đầy đủ các
nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng thuê tài sản cố định.
- Doanh nghiệp cho thuê, với tƣ cách là chủ đầu tƣ, phải theo dõi và thực hiện
đúng các quy định trong hợp đồng cho thuê tài sản cố định.
c) Trƣờng hợp trong hợp đồng thuê tài sản (bao gồm cả thuê hoạt động và thuê
tài chính) quy định bên đi thuê có trách nhiệm sửa chữa tài sản trong thời gian
thuê thì chi phí sửa chữa TSCĐ đi thuê đƣợc phép hạch toán vào chi phí hoặc
phân bổ dần vào chi phí kinh doanh nhƣng thời gian tối đa không quá 3 năm.
11

Chương III
QUY ĐỊNH VỀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Điều 9. Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ:
1. Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những
TSCĐ sau đây:
- TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhƣng vẫn đang sử dụng vào hoạt động sản xuất
kinh doanh.
- TSCĐ khấu hao chƣa hết bị mất.
- TSCĐ khác do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của doanh
nghiệp (trừ TSCĐ thuê tài chính).
- TSCĐ không đƣợc quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của
doanh nghiệp.
- TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ ngƣời lao động của
doanh nghiệp (trừ các TSCĐ phục vụ cho ngƣời lao động làm việc tại doanh
nghiệp nhƣ: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, bể
chứa nƣớc sạch, nhà để xe, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, xe đƣa
đón ngƣời lao động, cơ sở đào tạo, dạy nghề, nhà ở cho ngƣời lao động do
doanh nghiệp đầu tƣ xây dựng).
- TSCĐ từ nguồn viện trợ không hoàn lại sau khi đƣợc cơ quan có thẩm quyền
bàn giao cho doanh nghiệp để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.
- TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận
chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất lâu dài hợp pháp.
2. Các khoản chi phí khấu hao tài sản cố định đƣợc tính vào chi phí hợp lý khi
tính thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp
luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
3. Trƣờng hợp TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ cho ngƣời
lao động của doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tƣ này có tham
gia hoạt động sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp căn cứ vào thời gian và tính
chất sử dụng các tài sản cố định này để thực hiện tính và trích khấu hao vào chi
phí kinh doanh của doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản
lý để theo dõi, quản lý.
4. TSCĐ chƣa khấu hao hết bị mất, bị hƣ hỏng mà không thể sửa chữa, khắc
phục đƣợc, doanh nghiệp xác định nguyên nhân, trách nhiệm bồi thƣờng của tập
thể, cá nhân gây ra. Chênh lệch giữa giá trị còn lại của tài sản với tiền bồi
thƣờng của tổ chức, cá nhân gây ra, tiền bồi thƣờng của cơ quan bảo hiểm và
giá trị thu hồi đƣợc (nếu có), doanh nghiệp dùng Quỹ dự phòng tài chính để bù
đắp. Trƣờng hợp Quỹ dự phòng tài chính không đủ bù đắp, thì phần chênh lệch
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thiếu doanh nghiệp đƣợc tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp khi xác định
thuế thu nhập doanh nghiệp.
5. Doanh nghiệp cho thuê TSCĐ hoạt động phải trích khấu hao đối với TSCĐ
cho thuê.
6. Doanh nghiệp thuê TSCĐ theo hình thức thuê tài chính (gọi tắt là TSCĐ thuê
tài chính) phải trích khấu hao TSCĐ đi thuê nhƣ TSCĐ thuộc sở hữu của doanh
nghiệp theo quy định hiện hành. Trƣờng hợp ngay tại thời điểm khởi đầu thuê
tài sản, doanh nghiệp thuê TSCĐ thuê tài chính cam kết không mua lại tài sản
thuê trong hợp đồng thuê tài chính, thì doanh nghiệp đi thuê đƣợc trích khấu
hao TSCĐ thuê tài chính theo thời hạn thuê trong hợp đồng.
7. Trƣờng hợp đánh giá lại giá trị TSCĐ đã hết khấu hao để góp vốn, điều
chuyển khi chia tách, hợp nhất, sáp nhập thì các TSCĐ này phải đƣợc các tổ
chức định giá chuyên nghiệp xác định giá trị nhƣng không thấp hơn 20%
nguyên giá tài sản đó. Thời điểm trích khấu hao đối với những tài sản này là
thời điểm doanh nghiệp chính thức nhận bàn giao đƣa tài sản vào sử dụng và
thời gian trích khấu hao từ 3 đến 5 năm. Thời gian cụ thể do doanh nghiệp quyết
định nhƣng phải thông báo với cơ quan thuế trƣớc khi thực hiện.
Đối với các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, thời điểm trích khấu hao của
các TSCĐ nói trên là thời điểm doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh chuyển thành công ty cổ phần.
8. Các doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc thực hiện xác định giá trị doanh
nghiệp để cổ phần hoá theo phƣơng pháp dòng tiền chiết khấu (DCF) thì phần
chênh lệch tăng của vốn nhà nƣớc giữa giá trị thực tế và giá trị ghi trên sổ sách
kế toán không đƣợc ghi nhận là TSCĐ vô hình và đƣợc phân bổ dần vào chi phí
sản xuất kinh doanh trong kỳ nhƣng thời gian không quá 10 năm. Thời điểm bắt
đầu phân bổ vào chi phí là thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành
công ty cổ phần (có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).
9. Việc trích hoặc thôi trích khấu hao TSCĐ đƣợc thực hiện bắt đầu từ ngày
(theo số ngày của tháng) mà TSCĐ tăng hoặc giảm. Doanh nghiệp thực hiện
hạch toán tăng, giảm TSCĐ theo quy định hiện hành về chế độ kế toán doanh
nghiệp.
10. Đối với các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành đƣa vào sử dụng, doanh
nghiệp đã hạch toán tăng TSCĐ theo giá tạm tính do chƣa thực hiện quyết toán.
Khi quyết toán công trình xây dựng cơ bản hoàn thành có sự chênh lệch giữa
giá trị tạm tính và giá trị quyết toán, doanh nghiệp phải điều chỉnh lại nguyên
giá tài sản cố định theo giá trị quyết toán đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Doanh nghiệp không phải điều chỉnh lại mức chi phí khấu hao đã trích kể từ
thời điểm tài sản cố định hoàn thành, bàn giao đƣa vào sử dụng đến thời điểm
quyết toán đƣợc phê duyệt. Chi phí khấu hao sau thời điểm quyết toán đƣợc xác
định trên cơ sở lấy giá trị quyết toán tài sản cố định đƣợc phê duyệt trừ (-) số đã
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trích khấu hao đến thời điểm phê duyệt quyết toán tài sản cố định chia (:) thời
gian trích khấu hao còn lại của tài sản cố định theo quy định.
11. Đối với các tài sản cố định doanh nghiệp đang theo dõi, quản lý và trích
khấu hao theo Thông tƣ số 203/2009/TT-BTC nay không đủ tiêu chuẩn về
nguyên giá tài sản cố định theo quy định tại Điều 2 của Thông tƣ này thì giá trị
còn lại của các tài sản này đƣợc phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp, thời gian phân bổ không quá 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi
hành của Thông tƣ này.
Điều 10. Xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định hữu hình:
1. Đối với tài sản cố định còn mới (chƣa qua sử dụng), doanh nghiệp phải căn
cứ vào khung thời gian trích khấu hao tài sản cố định quy định tại Phụ lục 1 ban
hành kèm theo Thông tƣ này để xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố
định.
2. Đối với tài sản cố định đã qua sử dụng, thời gian trích khấu hao của tài sản cố
định đƣợc xác định nhƣ sau:
Giá trị hợp lý của TSCĐ
Thời
gian =
trích khấu hao
của TSCĐ

Giá bán của TSCĐ cùng x
loại mới 100% (hoặc
của TSCĐ tƣơng đƣơng
trên thị trƣờng)

Thời gian trích khấu hao
của TSCĐ mới cùng loại
xác định theo Phụ lục 1
(ban hành kèm theo
Thông tƣ này)

Trong đó: Giá trị hợp lý của TSCĐ là giá mua hoặc trao đổi thực tế (trong
trƣờng hợp mua bán, trao đổi), giá trị còn lại của TSCĐ hoặc giá trị theo đánh
giá của tổ chức có chức năng thẩm định giá (trong trƣờng hợp đƣợc cho, đƣợc
biếu, đƣợc tặng, đƣợc cấp, đƣợc điều chuyển đến ) và các trƣờng hợp khác.
3. Thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định:
a) Trƣờng hợp doanh nghiệp muốn xác định thời gian trích khấu hao của tài sản
cố định mới và đã qua sử dụng khác so với khung thời gian trích khấu hao quy
định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tƣ này, doanh nghiệp phải lập
phƣơng án thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định trên cơ sở giải trình
rõ các nội dung sau:
- Tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ theo thiết kế;
- Hiện trạng TSCĐ (thời gian TSCĐ đã qua sử dụng, thế hệ tài sản, tình trạng
thực tế của tài sản);
- Ảnh hƣởng của việc tăng, giảm khấu hao TSCĐ đến kết quả sản xuất kinh
doanh và nguồn vốn trả nợ các tổ chức tín dụng.
- Đối với các tài sản hình thành từ dự án đầu tƣ theo hình thức B.O.T, B.C.C thì
doanh nghiệp phải bổ sung thêm Hợp đồng đã ký với chủ đầu tƣ.
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b) Thẩm quyền phê duyệt Phƣơng án thay đổi thời gian trích khấu hao của tài
sản cố định:
- Bộ Tài chính phê duyệt đối với:
+ Công ty mẹ các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, công ty do nhà nƣớc nắm giữ
từ 51% vốn điều lệ trở lên do các Bộ ngành, Thủ tƣớng Chính phủ quyết định
thành lập.
+ Các công ty con do Công ty mẹ Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nắm giữ 51%
vốn điều lệ trở lên.
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng phê duyệt đối với các
Tổng công ty, công ty độc lập do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ƣơng quyết định thành lập, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh
tế khác có trụ sở chính trên địa bàn.
Trên cơ sở Phƣơng án thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định đã đƣợc
cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày đƣợc phê duyệt
Phƣơng án, doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để
theo dõi, quản lý.
c) Doanh nghiệp chỉ đƣợc thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ một lần đối
với một tài sản. Việc kéo dài thời gian trích khấu hao của TSCĐ bảo đảm không
vƣợt quá tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ và không làm thay đổi kết quả kinh doanh
của doanh nghiệp từ lãi thành lỗ hoặc ngƣợc lại tại năm quyết định thay đổi.
Trƣờng hợp doanh nghiệp thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ không đúng
quy định thì Bộ Tài chính, cơ quan thuế trực tiếp quản lý yêu cầu doanh nghiệp
xác định lại theo đúng quy định.
4. Trƣờng hợp có các yếu tố tác động (nhƣ việc nâng cấp hay tháo dỡ một hay
một số bộ phận của tài sản cố định) nhằm kéo dài hoặc rút ngắn thời gian sử
dụng đã xác định trƣớc đó của tài sản cố định, doanh nghiệp tiến hành xác định
lại thời gian trích khấu hao của tài sản cố định theo ba tiêu chuẩn nêu trên tại
thời điểm hoàn thành nghiệp vụ phát sinh, đồng thời phải lập biên bản nêu rõ
các căn cứ làm thay đổi thời gian trích khấu hao, trình cấp có thẩm quyền quyết
định theo quy định tại tiết b khoản 3 Điều này.
Điều 11. Xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định vô hình:
1. Doanh nghiệp tự xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định vô hình
nhƣng tối đa không quá 20 năm.
2. Đối với TSCĐ vô hình là giá trị quyền sử dụng đất có thời hạn, quyền sử
dụng đất thuê, thời gian trích khấu hao là thời gian đƣợc phép sử dụng đất của
doanh nghiệp.
3. Đối với TSCĐ vô hình là quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, quyền đối với
giống cây trồng, thì thời gian trích khấu hao là thời hạn bảo hộ đƣợc ghi trên
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văn bằng bảo hộ theo quy định (không đƣợc tính thời hạn bảo hộ đƣợc gia hạn
thêm).
Điều 12. Xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định trong một số
trường hợp đặc biệt:
1. Đối với dự án đầu tƣ theo hình thức Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao
(B.O.T); Dự án hợp đồng hợp tác kinh doanh (B.C.C), thì thời gian trích khấu
hao tài sản cố định đƣợc xác định từ thời điểm đƣa tài sản cố định vào sử dụng
đến khi kết thúc dự án. Trƣờng hợp các dự án trên có phát sinh doanh thu không
đều trong các năm thực hiện dự án mà việc tính khấu hao theo nguyên tắc trên
làm ảnh hƣởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp thì doanh nghiệp báo
cáo Bộ Tài chính xem xét quyết định việc tăng, giảm khấu hao theo quy định tại
khoản 3 Điều 10 của Thông tƣ này.
2. Đối với dây chuyền sản xuất có tính đặc thù quân sự và trực tiếp thực hiện
nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại các công ty quốc phòng, công ty an ninh, thì
căn cứ vào quy định tại Thông tƣ này, Bộ Quốc phòng, Bộ Công An quyết định
khung thời gian trích khấu hao của các tài sản này.
Điều 13. Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định:
1. Các phƣơng pháp trích khấu hao:
a) Phƣơng pháp khấu hao đƣờng thẳng.
b) Phƣơng pháp khấu hao theo số dƣ giảm dần có điều chỉnh.
c) Phƣơng pháp khấu hao theo số lƣợng, khối lƣợng sản phẩm.
2. Căn cứ khả năng đáp ứng các điều kiện áp dụng quy định cho từng phƣơng
pháp trích khấu hao tài sản cố định, doanh nghiệp đƣợc lựa chọn các phƣơng
pháp trích khấu hao phù hợp với từng loại tài sản cố định của doanh nghiệp:
a) Phƣơng pháp khấu hao đƣờng thẳng là phƣơng pháp trích khấu hao theo mức
tính ổn định từng năm vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của tài
sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh.
Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao đƣợc khấu hao nhanh nhƣng
tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phƣơng pháp đƣờng thẳng
để nhanh chóng đổi mới công nghệ. Tài sản cố định tham gia vào hoạt động
kinh doanh đƣợc trích khấu hao nhanh là máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc
đo lƣờng, thí nghiệm; thiết bị và phƣơng tiện vận tải; dụng cụ quản lý; súc vật,
vƣờn cây lâu năm. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm
bảo kinh doanh có lãi. Trƣờng hợp doanh nghiệp trích khấu hao nhanh vƣợt 2
lần mức quy định tại khung thời gian sử dụng tài sản cố định nêu tại Phụ lục 1
kèm theo Thông tƣ này, thì phần trích vƣợt mức khấu hao nhanh (quá 2 lần)
không đƣợc tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập trong kỳ.
b) Phƣơng pháp khấu hao theo số dƣ giảm dần có điều chỉnh:
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Phƣơng pháp khấu hao theo số dƣ giảm dần có điều chỉnh đƣợc áp dụng đối với
các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát
triển nhanh.
TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh đƣợc trích khấu hao theo phƣơng
pháp số dƣ giảm dần có điều chỉnh phải thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:
- Là tài sản cố định đầu tƣ mới (chƣa qua sử dụng);
- Là các loại máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lƣờng, thí nghiệm.
c) Phƣơng pháp khấu hao theo số lƣợng, khối lƣợng sản phẩm:
Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh đƣợc trích khấu hao theo
phƣơng pháp này là các loại máy móc, thiết bị thỏa mãn đồng thời các điều kiện
sau:
- Trực tiếp liên quan đến việc sản xuất sản phẩm;
- Xác định đƣợc tổng số lƣợng, khối lƣợng sản phẩm sản xuất theo công suất
thiết kế của tài sản cố định;
- Công suất sử dụng thực tế bình quân tháng trong năm tài chính không thấp
hơn 100% công suất thiết kế.
Nội dung của các phƣơng pháp trích khấu hao đƣợc quy định chi tiết tại Phụ lục
2 ban hành kèm theo Thông tƣ này.
3. Doanh nghiệp tự quyết định phƣơng pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu
hao TSCĐ theo quy định tại Thông tƣ này và thông báo với cơ quan thuế trực
tiếp quản lý trƣớc khi bắt đầu thực hiện.
4. Phƣơng pháp trích khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà doanh nghiệp đã lựa
chọn và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải đƣợc thực hiện nhất
quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ. Trƣờng hợp đặc biệt cần thay đổi
phƣơng pháp trích khấu hao, doanh nghiệp phải giải trình rõ sự thay đổi về cách
thức sử dụng TSCĐ để đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Mỗi tài sản cố
định chỉ đƣợc phép thay đổi một lần phƣơng pháp trích khấu hao trong quá trình
sử dụng và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 14. Hiệu lực thi hành:
1. Thông tƣ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/06/2013 và áp dụng từ năm
tài chính năm 2013.
2. Thông tƣ này thay thế Thông tƣ số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của
Bộ trƣởng Bộ Tài chính hƣớng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao
tài sản cố định. Kể từ năm tính thuế 2013, tiết k điểm 2.2 khoản 2 Điều 6 Thông
tƣ số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính hƣớng
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dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp đƣợc thực hiện
theo quy định sửa đổi, bổ sung sau:
“k) Quyền sử dụng đất lâu dài không đƣợc trích khấu hao và phân bổ vào chi
phí đƣợc trừ khi xác định thu nhập chịu thuế; quyền sử dụng đất có thời hạn nếu
có đầy đủ hoá đơn chứng từ và thực hiện đúng các thủ tục theo quy định của
pháp luật, có tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì đƣợc phân bổ dần
vào chi phí đƣợc trừ theo thời hạn đƣợc phép sử dụng đất ghi trong giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, trừ trƣờng hợp quyền sử dụng đất giao có thu tiền có
thời hạn đƣợc trích khấu hao để tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập
doanh nghiệp”.
3. Trƣờng hợp các cá nhân kinh doanh có TSCĐ đáp ứng đầy đủ các quy định
về quản lý tài sản cố định tại Thông tƣ này thì đƣợc trích khấu hao tài sản cố
định để xác định chi phí hợp lý đƣợc trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân.
4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vƣớng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ
Tài chính để đƣợc giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:
- Thủ tƣớng Chính phủ và các Phó TTCP;
- Văn phòng Tổng bí thƣ; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng
Chủ tịch nƣớc; Văn phòng TW và các ban của Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nƣớc;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ƣơng của các đoàn thể;
- UBND, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nƣớc các tỉnh,
thành phố trực thuộc TW;
- Website Chính phủ; Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tƣ pháp);
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nƣớc, Hội Kế toán
và Kiểm toán VN, Hội Kiểm toán viên hành nghề VN
(VACPA)
- Website Bộ Tài chính; Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lƣu: VT, Cục TCDN.
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KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Hiếu

PHỤ LỤC I
KHUNG THỜI GIAN TRÍCH KHẤU HAO CÁC LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/ 04/2013 của Bộ Tài chính)

Danh mục các nhóm tài sản cố định

Thời gian
trích khấu
hao tối thiểu
(năm)

Thời gian
trích khấu
hao tối đa
(năm)

1. Máy phát động lực

8

15

2. Máy phát điện, thuỷ điện, nhiệt điện, phong
điện, hỗn hợp khí.

7

20

3. Máy biến áp và thiết bị nguồn điện

7

15

4. Máy móc, thiết bị động lực khác

6

15

1. Máy công cụ

7

15

2. Máy móc thiết bị dùng trong ngành khai
khoáng

5

15

3. Máy kéo

6

15

4. Máy dùng cho nông, lâm nghiệp

6

15

5. Máy bơm nƣớc và xăng dầu

6

15

6. Thiết bị luyện kim, gia công bề mặt chống gỉ
và ăn mòn kim loại

7

15

7. Thiết bị chuyên dùng sản xuất các loại hoá chất

6

15

8. Máy móc, thiết bị chuyên dùng sản xuất vật
liệu xây dựng, đồ sành sứ, thuỷ tinh

10

20

9. Thiết bị chuyên dùng sản xuất các linh kiện và
điện tử, quang học, cơ khí chính xác

5

15

10. Máy móc, thiết bị dùng trong các ngành sản
xuất da, in văn phòng phẩm và văn hoá phẩm

7

15

11. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành dệt

10

15

12. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành may mặc

5

10

13. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành giấy

5

15

14. Máy móc, thiết bị sản xuất, chế biến lƣơng

7

15

A - Máy móc, thiết bị động lực

B - Máy móc, thiết bị công tác

19

thực, thực phẩm
15. Máy móc, thiết bị điện ảnh, y tế

6

15

16. Máy móc, thiết bị viễn thông, thông tin, điện
tử, tin học và truyền hình

3

15

17. Máy móc, thiết bị sản xuất dƣợc phẩm

6

10

18. Máy móc, thiết bị công tác khác

5

12

19. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành lọc hoá
dầu

10

20

20. Máy móc, thiết bị dùng trong thăm dò khai
thác dầu khí.

7

10

21. Máy móc thiết bị xây dựng

8

15

22. Cần cẩu

10

20

1. Thiết bị đo lƣờng, thử nghiệm các đại lƣợng cơ
học, âm học và nhiệt học

5

10

2. Thiết bị quang học và quang phổ

6

10

3. Thiết bị điện và điện tử

5

10

4. Thiết bị đo và phân tích lý hoá

6

10

5. Thiết bị và dụng cụ đo phóng xạ

6

10

6. Thiết bị chuyên ngành đặc biệt

5

10

7. Các thiết bị đo lƣờng, thí nghiệm khác

6

10

8. Khuôn mẫu dùng trong công nghiệp đúc

2

5

1. Phƣơng tiện vận tải đƣờng bộ

6

10

2. Phƣơng tiện vận tải đƣờng sắt

7

15

3. Phƣơng tiện vận tải đƣờng thuỷ

7

15

4. Phƣơng tiện vận tải đƣờng không

8

20

5. Thiết bị vận chuyển đƣờng ống

10

30

6. Phƣơng tiện bốc dỡ, nâng hàng

6

10

7. Thiết bị và phƣơng tiện vận tải khác

6

10

5

8

C - Dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm

D - Thiết bị và phương tiện vận tải

E - Dụng cụ quản lý
1. Thiết bị tính toán, đo lƣờng
20

2. Máy móc, thiết bị thông tin, điện tử và phần
mềm tin học phục vụ quản lý

3

8

3. Phƣơng tiện và dụng cụ quản lý khác

5

10

1. Nhà cửa loại kiên cố.

25

50

2. Nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà vệ sinh,
nhà thay quần áo, nhà để xe...

6

25

3. Nhà cửa khác.

6

25

4. Kho chứa, bể chứa; cầu, đƣờng, đƣờng băng
sân bay; bãi đỗ, sân phơi...

5

20

5. Kè, đập, cống, kênh, mƣơng máng.

6

30

6. Bến cảng, ụ triền đà...

10

40

7. Các vật kiến trúc khác

5

10

1. Các loại súc vật

4

15

2. Vƣờn cây công nghiệp, vƣờn cây ăn quả, vƣờn
cây lâu năm.

6

40

3. Thảm cỏ, thảm cây xanh.

2

8

I - Các loại tài sản cố định hữu hình khác chưa
quy định trong các nhóm trên.

4

25

K - Tài sản cố định vô hình khác.

2

20

G - Nhà cửa, vật kiến trúc

H - Súc vật, vườn cây lâu năm
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PHỤ LỤC 2
PHƢƠNG PHÁP TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/ 04/2013 của Bộ Tài chính)

I. Phương pháp khấu hao đường thẳng:
1. Nội dung của phƣơng pháp:
Tài sản cố định trong doanh nghiệp đƣợc trích khấu hao theo phƣơng pháp khấu
hao đƣờng thẳng nhƣ sau:
- Xác định mức trích khấu hao trung bình hàng năm cho tài sản cố định theo
công thức dƣới đây:
Mức trích khấu hao trung bình hàng
năm của tài sản cố định

=

Nguyên giá của tài sản cố định
Thời gian trích khấu hao

- Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm
chia cho 12 tháng.
2. Trƣờng hợp thời gian trích khấu hao hay nguyên giá của tài sản cố định thay
đổi, doanh nghiệp phải xác định lại mức trích khấu hao trung bình của tài sản cố
định bằng cách lấy giá trị còn lại trên sổ kế toán chia (:) cho thời gian trích khấu
hao xác định lại hoặc thời gian trích khấu hao còn lại (đƣợc xác định là chênh
lệch giữa thời gian trích khấu hao đã đăng ký trừ thời gian đã trích khấu hao)
của tài sản cố định.
3. Mức trích khấu hao cho năm cuối cùng của thời gian trích khấu hao tài sản cố
định đƣợc xác định là hiệu số giữa nguyên giá tài sản cố định và số khấu hao
luỹ kế đã thực hiện đến năm trƣớc năm cuối cùng của tài sản cố định đó.
4. Ví dụ tính và trích khấu hao TSCĐ:
Ví dụ: Công ty A mua một tài sản cố định (mới 100%) với giá ghi trên hoá đơn
là 119 triệu đồng, chiết khấu mua hàng là 5 triệu đồng, chi phí vận chuyển là 3
triệu đồng, chi phí lắp đặt, chạy thử là 3 triệu đồng.
a. Biết rằng tài sản cố định có tuổi thọ kỹ thuật là 12 năm, thời gian trích khấu
hao của tài sản cố định doanh nghiệp dự kiến là 10 năm (phù hợp với quy định
tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tƣ số ..../2013/TT- BTC), tài sản đƣợc
đƣa vào sử dụng vào ngày 1/1/2013.
Nguyên giá tài sản cố định = 119 triệu - 5 triệu + 3 triệu + 3 triệu = 120 triệu
đồng
Mức trích khấu hao trung bình hàng năm = 120 triệu : 10 năm =12 triệu
đồng/năm.
Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng = 12 triệu đồng: 12 tháng = 1 triệu
đồng/ tháng
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Hàng năm, doanh nghiệp trích 12 triệu đồng chi phí trích khấu hao tài sản cố
định đó vào chi phí kinh doanh.
b. Sau 5 năm sử dụng, doanh nghiệp nâng cấp tài sản cố định với tổng chi phí là
30 triệu đồng, thời gian sử dụng đƣợc đánh giá lại là 6 năm (tăng 1 năm so với
thời gian sử dụng đã đăng ký ban đầu), ngày hoàn thành đƣa vào sử dụng là
1/1/2018.
Nguyên giá tài sản cố định = 120 triệu đồng + 30 triệu đồng = 150 triệu đồng
Số khấu hao luỹ kế đã trích = 12 triệu đồng (x) 5 năm = 60 triệu đồng
Giá trị còn lại trên sổ kế toán = 150 triệu đồng - 60 triệu đồng = 90 triệu đồng
Mức trích khấu hao trung bình hàng năm = 90 triệu đồng : 6 năm = 15 triệu
đồng/ năm
Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng = 15.000.000 đồng : 12 tháng
=1.250.000 đồng/ tháng
Từ năm 2018 trở đi, doanh nghiệp trích khấu hao vào chi phí kinh doanh mỗi
tháng 1.250.000 đồng đối với tài sản cố định vừa đƣợc nâng cấp.
5. Xác định mức trích khấu hao đối với những tài sản cố định đƣa vào sử dụng
trƣớc ngày 01/01/2013:
a. Cách xác định mức trích khấu hao:
- Căn cứ các số liệu trên sổ kế toán, hồ sơ của tài sản cố định để xác định giá trị
còn lại trên sổ kế toán của tài sản cố định.
- Xác định thời gian trích khấu hao còn lại của tài sản cố định theo công thức
sau:
 t 
T  T2 1  1 
 T1 

Trong đó:
T : Thời gian trích khấu hao còn lại của tài sản cố định
T1 : Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định xác định theo quy định tại Phụ
lục 1 ban hành kèm theo Thông tƣ số 203/2009/TT-BTC.
T2 : Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định xác định theo quy định tại Phụ
lục 1 ban hành kèm theo Thông tƣ số .../2013/TT-BTC.
t1 : Thời gian thực tế đã trích khấu hao của tài sản cố định
- Xác định mức trích khấu hao hàng năm (cho những năm còn lại của tài sản cố
định) nhƣ sau:
Mức trích khấu hao trung
=
bình hàng năm của TSCĐ

Giá trị còn lại của tài sản cố định
Thời gian trích khấu hao còn lại của
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TSCĐ
- Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm
chia cho 12 tháng.
b. Ví dụ tính và trích khấu hao tài sản cố định:
Ví dụ : Doanh nghiệp sử dụng một máy khai khoáng có nguyên giá 600 triệu
đồng từ ngày 01/01/2011. Thời gian sử dụng xác định theo quy định tại Phụ lục
1 ban hành kèm theo Thông tƣ số 203/2009/TT-BTC là 10 năm. Thời gian đã sử
dụng của máy khai khoáng này tính đến hết ngày 31/12/2012 là 2 năm. Số khấu
hao luỹ kế là 120 triệu đồng.
- Giá trị còn lại trên sổ kế toán của máy khai khoáng là 480 triệu đồng.
- Doanh nghiệp xác định thời gian trích khấu hao của máy khai khoáng là 15
năm theo Phụ lục I Thông tƣ số
/2013/TT-BTC.
- Xác định thời gian trích khấu hao còn lại của máy khai khoáng nhƣ sau:
Thời gian trích
khấu hao còn lại = 15 năm x
của TSCĐ

2 năm
( 1
10 năm
-

) = 12 năm

- Mức trích khấu hao trung bình hàng năm = 480 triệu đồng : 12 năm = 40 triệu
đồng/ năm (theo Thông tƣ số
/2013/TT-BTC)
Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng = 40 triệu đồng : 12 tháng = 3,333
triệu đồng/ tháng
Từ ngày 01/01/2013 đến hết ngày 31/12/2024, doanh nghiệp trích khấu hao đối
với máy khai khoáng này vào chi phí kinh doanh mỗi tháng là 3,333 triệu đồng.
II. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh:
1. Nội dung của phƣơng pháp:
Mức trích khấu hao tài sản cố định theo phƣơng pháp số dƣ giảm dần có điều
chỉnh đƣợc xác định nhƣ:
- Xác định thời gian khấu hao của tài sản cố định:
Doanh nghiệp xác định thời gian khấu hao của tài sản cố định theo quy định tại
Thông tƣ số /2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.
- Xác định mức trích khấu hao năm của tài sản cố định trong các năm đầu theo
công thức dƣới đây:
Mức trích khấu hao hàng
=
năm của tài sản cố định

Giá trị còn lại của
X
tài sản cố định

Trong đó:
Tỷ lệ khấu hao nhanh xác định theo công thức sau:

24

Tỷ lệ khấu hao
nhanh

Tỷ lệ khấu
khao nhanh
=
(%)

Tỷ lệ khấu hao tài sản cố
định theo phƣơng pháp X
đƣờng thẳng

Hệ số điều
chỉnh

Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo phƣơng pháp đƣờng thẳng xác định nhƣ sau:
Tỷ lệ khấu hao tài sản
cố định theo phƣơng
pháp đƣờng thẳng (%)

1
=

Thời gian trích khấu X 100
hao của tài sản cố định

Hệ số điều chỉnh xác định theo thời gian trích khấu hao của tài sản cố định quy
định tại bảng dƣới đây:
Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định

Hệ số điều chỉnh
(lần)

Đến 4 năm ( t  4 năm)

1,5

Trên 4 đến 6 năm (4 năm < t  6 năm)

2,0

Trên 6 năm (t > 6 năm)

2,5

Những năm cuối, khi mức khấu hao năm xác định theo phƣơng pháp số dƣ giảm
dần nói trên bằng (hoặc thấp hơn) mức khấu hao tính bình quân giữa giá trị còn
lại và số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định, thì kể từ năm đó mức khấu
hao đƣợc tính bằng giá trị còn lại của tài sản cố định chia cho số năm sử dụng
còn lại của tài sản cố định.
- Mức trích khấu hao hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho
12 tháng.
2. Ví dụ tính và trích khấu hao tài sản cố định:
Ví dụ: Công ty A mua một thiết bị sản xuất các linh kiện điện tử mới với
nguyên giá là 50 triệu đồng. Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định xác
định theo quy định tại Phụ lục 1 (ban hành kèm theo Thông tƣ số /2013/TTBTC) là 5 năm.
Xác định mức khấu hao hàng năm nhƣ sau:
- Tỷ lệ khấu hao hàng năm của tài sản cố định theo phƣơng pháp khấu hao
đƣờng thẳng là 20%.
- Tỷ lệ khấu hao nhanh theo phƣơng pháp số dƣ giảm dần bằng 20% x 2 (hệ số
điều chỉnh) = 40%
- Mức trích khấu hao hàng năm của tài sản cố định trên đƣợc xác định cụ thể
theo bảng dƣới đây:
Đơn vị tính: Đồng
Nă

Giá trị còn Cách tính số khấu Mức
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khấu Mức

khấu Khấu

hao

m
thứ

lại
của hao TSCĐ hàng hao hàng năm hao
hàng luỹ kế cuối
TSCĐ
năm
tháng
năm

1

50.000.000

50.000.000 x 40%

20.000.000

1.666.666

20.000.000

2

30.000.000

30.000.000 x 40%

12.000.000

1.000.000

32.000.000

3

18.000.000

18.000.000 x 40%

7.200.000

600.000

39.200.000

4

10.800.000

10.800.000 : 2

5.400.000

450.000

44.600.000

5

10.800.000

10.800.000 : 2

5.400.000

450.000

50.000.000

Trong đó:
+ Mức khấu hao tài sản cố định từ năm thứ nhất đến hết năm thứ 3 đƣợc tính
bằng giá trị còn lại của tài sản cố định nhân với tỷ lệ khấu hao nhanh (40%).
+ Từ năm thứ 4 trở đi, mức khấu hao hàng năm bằng giá trị còn lại của tài sản
cố định (đầu năm thứ 4) chia cho số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định
(10.800.000 : 2 = 5.400.000). Vì tại năm thứ 4: mức khấu hao theo phƣơng
pháp số dƣ giảm dần (10.800.000 x 40%= 4.320.000) thấp hơn mức khấu hao
tính bình quân giữa giá trị còn lại và số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định
(10.800.000 : 2 = 5.400.000).
III. Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm:
1. Nội dung của phƣơng pháp:
Tài sản cố định trong doanh nghiệp đƣợc trích khấu hao theo phƣơng pháp khấu
hao theo số lƣợng, khối lƣợng sản phẩm nhƣ sau:
- Căn cứ vào hồ sơ kinh tế - kỹ thuật của tài sản cố định, doanh nghiệp xác định
tổng số lƣợng, khối lƣợng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của tài sản
cố định, gọi tắt là sản lƣợng theo công suất thiết kế.
- Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, doanh nghiệp xác định số lƣợng, khối lƣợng
sản phẩm thực tế sản xuất hàng tháng, hàng năm của tài sản cố định.
- Xác định mức trích khấu hao trong tháng của tài sản cố định theo công thức
dƣới đây:
Mức trích khấu hao
trong tháng của tài =
sản cố định

Số lƣợng sản
phẩm sản xuất X
trong tháng

Mức trích khấu hao
bình quân tính cho
một đơn vị sản
phẩm

Trong đó:
Mức trích khấu hao bình quân tính
=
cho một đơn vị sản phẩm
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Nguyên giá của tài sản cố định
Sản lƣợng theo công suất thiết
kế

- Mức trích khấu hao năm của tài sản cố định bằng tổng mức trích khấu hao của
12 tháng trong năm, hoặc tính theo công thức sau:
Mức trích khấu
hao năm của tài =
sản cố định

Số lƣợng sản
phẩm sản xuất X
trong năm

Mức trích khấu hao
bình quân tính cho
một đơn vị sản
phẩm

Trƣờng hợp công suất thiết kế hoặc nguyên giá của tài sản cố định thay đổi,
doanh nghiệp phải xác định lại mức trích khấu hao của tài sản cố định.
2. Ví dụ tính và trích khấu hao tài sản cố định:
Ví dụ: Công ty A mua máy ủi đất (mới 100%) với nguyên giá 450 triệu đồng.
Công suất thiết kế của máy ủi này là 30m3/giờ. Sản lƣợng theo công suất thiết
kế của máy ủi này là 2.400.000 m3. Khối lƣợng sản phẩm đạt đƣợc trong năm
thứ nhất của máy ủi này là:
Tháng

Khối lƣợng sản phẩm Tháng
hoàn thành (m3)

Khối lƣợng sản phẩm
hoàn thành (m3)

Tháng 1

14.000

Tháng 7

15.000

Tháng 2

15.000

Tháng 8

14.000

Tháng 3

18.000

Tháng 9

16.000

Tháng 4

16.000

Tháng 10

16.000

Tháng 5

15.000

Tháng 11

18.000

Tháng 6

14.000

Tháng 12

18.000

Mức trích khấu hao theo phƣơng pháp khấu hao theo số lƣợng, khối lƣợng sản
phẩm của tài sản cố định này đƣợc xác định nhƣ sau:
- Mức trích khấu hao bình quân tính cho 1 m3 đất ủi = 450 triệu đồng: 2.400.000
m3 = 187,5 đ/m3
- Mức trích khấu hao của máy ủi đƣợc tính theo bảng sau:
Tháng

Sản lƣợng thực tế tháng Mức trích khấu hao tháng
(m3)

(đồng)

1

14.000

14.000 x 187,5 = 2.625.000

2

15.000

15.000 x 187,5 = 2.812.500

3

18.000

18.000 x 187,5 = 3.375.000

4

16.000

16.000 x 187,5 = 3.000.000

5

15.000

15.000 x 187,5 = 2.812.500

6

14.000

14.000 x 187,5 = 2.625.000
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7

15.000

15.000 x 187,5 = 2.812.500

8

14.000

14.000 x 187,5 = 2.625.000

9

16.000

16.000 x 187,5 = 3.000.000

10

16.000

16.000 x 187,5 = 3.000.000

11

18.000

18.000 x 187,5 = 3.375.000

12

18.000

18.000 x 187,5 = 3.375.000

Tổng cộng cả năm

35.437.500
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