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______________ 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số: 147/2016/TT-BTC            Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2016 

 
THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC 
ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ 

quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định 
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh 

tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính 

phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại 

doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế; 

Căn cứ Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế; 

Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 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 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính 

phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;  

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.  

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC 
ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và 
trích khấu hao tài sản cố định như sau: 

1. Bổ sung vào cuối Điểm đ Khoản 2 Điều 4 như sau: 

“Đối với các tài sản là nhà hỗn hợp vừa sử dụng làm tài sản hoạt động của 

doanh nghiệp vừa để bán, để cho thuê theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp 

phải xác định, tách riêng phần tài sản (diện tích) tài sản để bán, để cho thuê và không 

được hạch toán là tài sản cố định và không được trích khấu hao. Trường hợp không 

xác định, tách riêng được phần tài sản để bán, để cho thuê thì doanh nghiệp không 

hạch toán toàn bộ tài sản là tài sản cố định và không được trích khấu hao.” 
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2. Điểm a Khoản 1 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“a) Đối với tài sản cố định hữu hình, doanh nghiệp phân loại như sau: 

Loại 1: Nhà cửa, vật kiến trúc: là tài sản cố định của doanh nghiệp được hình 

thành sau quá trình thi công xây dựng như trụ sở làm việc, nhà kho, hàng rào, tháp 

nước, sân bãi, các công trình trang trí cho nhà cửa, đường xá, cầu cống, đường sắt, 

đường 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 như máy móc chuyên dùng, thiết bị công tác, giàn 

khoan trong lĩnh vực dầu khí, cần cẩu, dây chuyền công nghệ, những máy móc đơn lẻ. 

Loại 3: Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn: là các loại phương tiện vận tải 

gồm phương tiện vận tải đường sắt, đường thủy, đường bộ, đường không, đường ống 

và các thiết bị truyền dẫn như hệ thống thông tin, hệ thống điện, đường ống nước, 

băng tải, ống dẫn khí. 

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 như máy vi tính phục vụ quản lý, 

thiết bị điện tử, thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra chất lượng, máy hút ẩm, hút bụi, 

chống mối mọt. 

Loại 5: Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm: là các vườn 

cây lâu năm như vườn cà phê, vườn chè, vườn cao su, vườn cây ăn quả, thảm cỏ, thảm 

cây xanh...; súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm như đàn voi, đàn ngựa, đàn trâu, 

đàn bò... 

Loại 6: Các tài sản cố định là kết cấu hạ tầng, có giá trị lớn do Nhà nước đầu tư 

xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước giao cho các tổ chức kinh tế quản lý, khai thác, 

sử dụng:  

- Tài sản cố định là máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất, tài sản được xây 

đúc bằng bê tông và bằng đất của các công trình trực tiếp phục vụ tưới nước, tiêu nước 

(như hồ, đập, kênh, mương); Máy bơm nước từ 8.000 m3/giờ trở lên cùng với vật kiến 

trúc để sử dụng vận hành công trình giao cho các công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ làm nhiệm vụ quản lý, khai thác 

công trình thủy lợi để tổ chức sản xuất kinh doanh cung ứng dịch vụ công ích; 

- Tài sản cố định là công trình kết cấu, hạ tầng khu công nghiệp do Nhà nước 

đầu tư để sử dụng chung của khu công nghiệp như: Đường nội bộ, thảm cỏ, cây xanh, 

hệ thống chiếu sáng, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải...; 

- Tài sản cố định là hạ tầng đường sắt, đường sắt đô thị (đường hầm, kết cấu 

trên cao, đường ray...). 

Loại 7: Các loại tài sản cố định khác: là toàn bộ các tài sản cố định khác chưa 

liệt kê vào sáu loại trên.” 

3. Bổ sung Khoản 3 Điều 8 như sau: 

“3. Các tài sản cố định loại 6 được quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư này khi 

nhượng bán, thanh lý phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan đại diện chủ sở hữu 

nhà nước và được hạch toán giảm vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phần giá trị thu được 

do nhượng bán sau khi trừ chi phí nhượng bán, thanh lý, doanh nghiệp nộp toàn bộ vào 
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ngân sách nhà nước hoặc bổ sung vốn điều lệ sau khi có ý kiến bằng văn bản của cơ quan 

tài chính và cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước.” 

4. Bổ sung vào cuối Khoản 1 Điều 9 như sau: 

“ - Các tài sản cố định loại 6 được quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư này 

không phải trích khấu hao, chỉ mở sổ chi tiết theo dõi giá trị hao mòn hàng năm của 

từng tài sản và không được ghi giảm nguồn vốn hình thành tài sản.” 

5. Khoản 1 Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“1. Đối với dự án đầu tư theo hình thức Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao 

(B.O.T); Dự án hợp đồng hợp tác kinh doanh (B.C.C), thời gian trích khấu hao tài sản 

cố định được xác định là thời gian khai thác hoàn vốn đầu tư của chủ đầu tư tại dự án. 

Việc trích khấu hao tài sản cố định hình thành từ dự án theo tỷ lệ tương ứng với doanh 

thu hàng năm phù hợp với thời gian khai thác thu phí hoàn vốn của dự án (tương tự 

như phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm). Việc xác định giá trị 
tài sản cố định hình thành từ dự án thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư xây 

dựng cơ bản.” 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 11 năm 2016 và áp dụng 

từ năm tài chính 2016. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị phản ánh kịp 

thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 

Nơi nhận: 

- Thủ tướng Chính phủ, các PTTg Chính phủ;             

- Văn phòng Quốc hội;       
- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Tổng bí thư; 

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Chính phủ;             

- Viện kiểm sát NDTC; 

- Toà án NDTC;  

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 

- Cơ quan TW của các đoàn thể; 

- UBND các tỉnh, TP trực  thuộc TW;     
- Sở TC, Sở NN và PTNT, KBNN các tỉnh, TP 

trực thuộc TW;       
- Học viện Hành chính quốc gia; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- Công báo; 

- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 

- Website Chính phủ; 

- Website Bộ Tài chính; 

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 

-  Lưu: VT, Cục TCDN.  

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 

Trần Văn Hiếu 

 


