
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 45/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2018 

THỔNG Tư 

Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định 
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho 

doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 thảng 6 năm 2017; 

Cản cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Cản cứ Nghị định số ỉ51/2017/NĐ-CP ngày 26 thảng 12 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết một sô điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của 
Chỉnh phủ quy định vê chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của 
Bộ Tài chỉnh; 

Theo đê nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, 
tính hao mòn, khâu hao tài sản cố định tại cơ quan, tô chức, đơn Vềỉ và tài sản cô 
định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phân vôn 
nhà nước tại doanh nghiệp. 

Chuông I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều lẳ Phạm vi điều chỉnh 

1. Thông tư này quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản 
cố định tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ 
trang nhân dân, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức có sử dụng ngân 
sách nhà nước (sau đây gọi là cơ quan, tồ chức, đơn vị) và tài sản cố định do 
Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước 
tại doanh nghiệp. 

2. Chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định là tài sản đặc 
biệt, tài sản chuyên dùng tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân quy định tại 
khoản 1, khoản 2 Điều 64 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thực hiện theo 
quy định riêng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an. 
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3. Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích 
quốc gia, lợi ích công cộng quy định tại khoản 2 Điều 4 của Luật Quản lý, sử 
dụng tài sản công thực hiện theo quy định riêng của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định quy định tại 
Thông tư này được áp dụng đối với: 

a) Tài sản cố định tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị 
lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính 
trị - xã hội; 

b) Tài sản cố định là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của tồ 
chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, 
tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội quy định tại 
khoản 1 Điều 69, khoản 2 Điều 70 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

c) Tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý khồng tính 
thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

2. Khuyến khích các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tồ chức xã hội, 
tồ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp 
luật về hội áp dụng các quy định tại Thông tư này để quản lý, tính hao mòn, khấu 
hao tài sản cố định không thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều 69, khoản 2 
Điều 70 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

Chương II 
QUY ĐỊNH VÊ QUẢN LY TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 

Điều 3. Quy định tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định 

1 ễ Tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình 

Tài sản cố định hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất, có kết cấu 
độc lập hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận riêng lẻ liên kết với nhau đề 
cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định, thoả mãn đồng thời cả 02 
tiêu chuẩn dưới đây: 

a) Có thời gian sử dụng tà 01 (một) năm trở lên; 

b) Có nguyên giá từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở lên. 

2. Tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định vô hình 

Tài sản cố định vô hình là những tài sản không có hình thái vật chất mà cơ 
quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đã đầu tư chi phí tạo lập tài sản hoặc được 
hình thành qua quá trình hoạt động, thỏa mãn đồng thời cả 02 tiêu chuẩn quy 
định tại điềm a, điểm b khoản 1 Điều nàyẵ 

3. Căn cứ đặc điểm tài sản sử dụng thực tế của ngành, lĩnh vực, địa 
phương và yêu cầu quản lý, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
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thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương (sau đây gọi là Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan trung ương), ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương (sau đây gọi là ủy ban nhân dân cấp tỉnh) có thể ban hành Danh mục tài 
sản chưa đủ tiêu chuấn quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này là tài sản cố định 
đối với các tài sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan trung ương, địa 
phương (theo Mau số 02 quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư 
này) thuộc 01 trong 02 trường họp sau đây: 

a) Tài sản (trừ tài sản là nhà, công ừình xây dựng, vật kiến trúc) có 
nguyên giá tò 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) đến dưới 10.000.000 đồng 
(mười triệu đồng) và có thời gian sử dụng tù' 01 (một) năm trở lên; 

b) Tài sản là trang thiết bị dễ hỏng, dễ vỡ có nguyên giá từ 10.000.000 
đồng (mười triệu đồng) trở lên. 

4. Tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định về giá trị đối với tài sản quy định tại 
khoản 1 Điều 16 Thông tư này thực hiện theo quy định áp dụng cho doanh nghiệp. 

Điều 4. Phân loại tài sản cố định 

1. Phân loại theo tính chất, đặc điềm tài sản; bao gồm: 

a) Tài sản cố định hữu hình 

- Loại 1: Nhà, công trình xây dựng; gồm: Nhà làm việc; nhà kho; nhà hội 
trường; nhà câu lạc bộ; nhà văn hoá; nhà tập luyện và thi đấu thề thao; nhà bảo 
tồn, bảo tàng; nhà trẻ; nhà mẫu giáo; nhà xưởng; phòng học; nhà giảng đường; 
nhà ký túc xá; phòng khám, chữa bệnh; nhà an dưỡng; nhà khách; nhà ở; nhà 
công vụ; nhà, công trình xây dựng khác. 

- Loại 2: Vật kiến trúc; gồm: Kho chứa, bể chứa, bãi đỗ, sân phơi, sân chơi, 
sân thề thao, bể bơi; giếng khoan, giếng đào, tường rào và vật kiến trúc khác. 

- Loại 3: Xe ồ tô; gồm: Xe ô tô phục vụ công tác các chức danh, xe ô tô 
phục vụ công tác chung, xe ô tô chuyên dùng, xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước và 
xe ô tô khác. 

- Loại 4: Phương tiện vận tải khác (ngoài xe ô tô); gồm: Phương tiện vận 
tải đường bộ, phương tiện vận tải đường sắt, phương tiện vận tải đường thuỷ, 
phương tiện vận tải hàng không và phương tiện vận tải khácế 

- Loại 5: Máy móc, thiết bị; gồm: Máy móc, thiết bị văn phòng phố biến; 
máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị; máy 
móc, thiết bị chuyên dùng và máy móc, thiết bị khác. 

- Loại 6: Cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm. 

- Loại 7: Tài sản cố định hữu hình khác. 

b) Tài sản cố định vô hình 

- Loại 1: Quyền sử dụng đất. 



- Loại 2: Quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả. 

- Loại 3: Quyền sở hữu công nghiệp. 

- Loại 4: Quyền đối với giống cây trồng. 

- Loại 5: Phần mềm ứng dụng. 

- Loại 6: Thương hiệu của đơn vị sự nghiệp cồng lập (bao gồm các yếu tố 
năng lực, chất lượng, uy tín, yếu tố lịch sử, bề dày truyền thống của đơn vị sự 
nghiệp công lập và các yếu tố khác có khả năng tạo ra các quyền, lợi ích kinh tế 
cho đơn vị sự nghiệp công lập). 

- Loại 7: Tài sản cố định vô hình khác. 

2. Phân loại theo nguồn gốc hình thành tài sản; bao gồm: 

a) Tài sản cố định hình thành do mua sắm; 

b) Tài sản cố định hình thành do đầu tư xây dựng; 

c) Tài sản cố định được giao, nhận điều chuyển; 

d) Tài sản cố định được tặng cho, khuyến mại; 

đ) Tài sản cố định khi kiêm kê phát hiện thừa chưa được theo dõi trên sô 
kế toán; 

e) Tài sản cố định được hình thành từ nguồn khác. 

Điều 5. Tài sản cố định đặc thù 

1. Tài sản cố định không xác định được chi phí hình thành hoặc không 
đánh giá được giá trị thực nhưng yêu cầu phải quản lý chặt chẽ về hiện vật (như: 
cồ vật, hiện vật trưng bày trong bảo tàng, lăng tẩm, di tích lịch sử được xếp 
hạng), tài sản cố định là thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập không xác 
định được chi phí hình thành được quy định là tài sản cố định đặc thù. 

2. Căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu quản lý đối với những tài sản 
quy định tại khoản 1 Điều này, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương (theo Mầu số 03 quy định tại 
Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này) để thống nhất quản lý. 

3. Nguyên giá tài sản cố định đặc thù để ghi sồ kế toán, kê khai để đăng 
nhập thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công được xác định theo giá 
quy ướcỀ Giá quy ước tài sản cố định đặc thù được xác định là 10.000.000 đồng 
(mười ưiệu đồng). 

Điều 6. Đối tượng ghi sổ kế toán tài sản cố định 

1. Tài sản sử dụng độc lập được xác định là một đối tượng ghi sổ kế toán 
tài sản cố định. 

2. Một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau đế 
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cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định, mà nếu thiếu bất kỳ một bộ 
phận nào trong đó thì cả hệ thống không thể hoạt động được thì được xác định là 
một đối tượng ghi sổ kế toán tài sản cố định. 

3. 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 có chức năng 
hoạt động độc lập, đồng thời có sự đòi hỏi phải quản lý riêng từng bộ phận tài 
sản thì mỗi bộ phận tài sản đó được xác định là một đối tượng ghi sổ kế toán tài 
sản cố định. 

4. Súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm thì tàng con súc vật có giá trị tò 
10.000.000 đồng (mười triệu đồng) ưở lên được xác định là một đối tượng ghi sồ 
kế toán tài sản cố định. 

5. Vườn cây thuộc khuôn viên đất độc lập, có giá trị từ 10ễ000ẽ000 đồng 
(mười triệu đồng) trở lên (không tính giá trị quyền sử dụng đất); hoặc tòng cây 
lâu năm có giá trị từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở lên được xác định là 
một đối tượng ghi sổ kế toán tài sản cố định. 

Điều 7. Xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình 

Việc xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình quy định tại điểm a 
khoản 1 Điều 4 Thông tư này (trò tài sản cố định đặc thù quy định tại Điều 5 
Thông tư này) như sau: 

1. Nguyên giá tài sản cố định hình thành từ mua sắm được xác định theo 
công thức: 

Nguyên 
giá tài 
sản cố 

định do 
mua sắm 

Giá 
trị 
ghi 
trên 
hóa 
đơn 

Các khoản 
chiết khấu 
thương mại 

hoặc giảm giá 
hoặc phạt 
người bán 
(nếu có) 

+ 

Chi phí vận 
chuyển, bốc 
dỡ, chi phí 

sừa chữa, cải 
tạo, nâng cấp, 

chi phí lắp 
đặt, chạy thừ 

Các 
khoản thu 
hồi về sản 
phẩm, phế 

liệu do 
chạy thử 

Các khoản thuế 
(không bao gồm các Chi 

khoản thuế được phí 
+ hoàn lại); các khoản + khác 

phí, lệ phí theo quy (nếu 
định của pháp luật có) 

về phí và lệ phí 

Trong đó: 

a) Các khoản chiết khấu thương mại hoặc giảm giá hoặc phạt người bán 
(nếu có) là các khoản được trừ vào giá trị ghi trên hóa đơn được áp dụng trong 
trường họp giá trị ghi trên hóa đơn bao gồm cả các khoản chiết khấu thương mại 
hoặc giảm giá hoặc phạt người bán. 

b) Chi phí khác (nếu có) là các chi phí hợp lý liên quan trực tiếp đến việc 
mua sắm tài sản cố định mà cơ quan, tồ chức, đơn vị, doanh nghiệp đã chi ra 
tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào sử dụng. Trường hợp phát sinh chi 
phí chung cho nhiều tài sản cố định thì thực hiện phân bổ chi phí cho từng tài 
sản cố định theo tiêu chí cho phù hợp (số lượng, giá trị ghi trên hóa đơn của tài 
sản cố định phát sinh chi phí chung). 

2. Nguyên giá của tài sản cố định hình thành từ đầu tư xây dựng là giá trị 
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quyết toán được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của 
pháp luật về đầu tư xây dựng. 

a) Trưòttg họp tài sản đã đưa vào sử dụng (do đã hoàn thành việc đâu tư 
xây dựng) nhưng chưa có quyết toán được cơ quan, người có thầm quyền phê 
duyệt thì cơ quan, tồ chức, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện ghi sổ và kế toán tài 
sản cố định kể từ ngày có Biên bản nghiệm thu đưa tài sản vào sử dụng. Nguyên 
giá ghi sồ kế toán là nguyên giá tạm tính. Nguyên giá tạm tính trong trường họp 
này được lựa chọn theo thứ tự ưu tiên sau: 

- Giá trị đề nghị quyết toán; 

- Giá trị xác định theo Biên bản nghiệm thu A-B; 

- Giá trị dự toán Dự án đã được phê duyệt. 

b) Khi được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán, cơ quan, 
tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh lại nguyên giá tạm tính trên 
sồ kế toán theo giá trị quyết toán được phê duyệt; đồng thời xác định lại các chỉ 
tiêu giá trị còn lại, số hao mòn luỹ kế của tài sản cố định đê điều chỉnh sồ kế 
toán và thực hiện kế toán theo quy định. 

c) Trường họp dự án bao gồm nhiều hạng mục, tài sản (đối tượng ghi sồ kế 
toán tài sản cố định) khác nhau nhưng không dự toán, quyết toán riêng cho từng 
hạng mục, tài sản thì thực hiện phân bồ giá trị dự toán, quyết toán được cơ quan, 
người có thẩm quyền phê duyệt cho từng hạng mục, tài sản đề ghi sổ kế toán theo 
tiêu chí cho phù họp (diện tích xây dựng, số lượng, giá trị dự toán chi tiết của tùng 
tài sản, hạng mục). 

3ế Nguyên giá tài sản cố định được giao, nhận điều chuyển được xác định 
như sau: 

Nguyên 
giá tài sản 

cố định 
được giao, 
nhận điều 
chuyển 

Giá trị ghi 
trên Biên 
bản bàn 

giao, tiếp 
nhận tài 

+ 

san 

^Chi phí vận 
chuyển, bốc 

dỡ, chi phí sừa 
chữa, cải tạo, 
nâng cấp, chi 
phí lắp đặt, 

v_ chạy thừ 

Các 
khoản thu 
hồi về sản 
phẩm, phế 

liệu do 
chạy thừ 

y 

Các khoản thuế 
(không bao gồm các Chi 

khoản thuế được phí 
+ hoàn lại); các khoản +• khác 

phí, lệ phí theo quy (nếu 
định của pháp luật có) 

về phí và lệ phí 

Trong đó: 

a) Giá trị ghi trên Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản là nguyên giá tài 
sản cố định đang theo dõi trên sồ kế toán hoặc giá trị còn lại của tài sản cố định 
giao, điều chuyến theo đánh giá lại tại thời điểm trình cơ quan, người có thẩm 
quyền quyết định giao, điều chuyến (đối với tài sản chưa được theo dõi ừên sồ 
kế toán)ẻ 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có tài sản điều chuyền hoặc được 
giao nhiệm vụ lập phương án xử lý tài sản có trách nhiệm đánh giá lại giá trị tài 
sản (đối với tài sản chưa được theo dõi trên số kế toán) trước khi trình cơ quan, 
người có thẩm quyền quyết định giao, điều chuyển tài sản. Việc đánh giá lại giá 
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trị của tài sản căn cứ vào chất lượng còn lại của tài sản và đơn giá thực tế mua 
mới tài sản đó tại thời điểm bàn giao. 

Giá trị còn lại của tài 
sản cố định được giao, 

nhận điều chuyển 

Tỷ lệ % chất 
lượng còn lại 

của tài sản 

Giá mua hoặc giá xây dựng mới 
của tài sản (đối với nhà, công 

trình xây dựng, vật kiến trúc) tại 
thời điểm bàn giao 

Trong đó: 

- Tý lệ % chất lượng còn lại của tài sản được xác định căn cứ vào tình trạng 
của tài sản, thời gian tính hao mòn của tài sản cùng loại và thời gian đã sử dụng 
của tài sản. 

- Giá mua của tài sản là giá của tài sản mới cùng loại được bán trên thị 
trường tại thời điểm bàn giao. 

- Giá xây dựng mới của tài sản được xác định theo công thức sau: 

Q., A Đơn giá lm2 xây dựng mới của tài sản có tiêu chuẩn 
la xay ^ tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành 

' ,. (hoặc theo quy định cụ thể của địa phương nơi có 
L mi 1" saí tài sản) áp dụng tại thời điểm bàn giao 

Diện tích 
xây dựng 
của tài sản 

b) Chi phí khác (nếu có) là các chi phí họp lý liên quan trực tiếp đến việc 
tiếp nhận tài sản cố định được giao, được điều chuyển mà cơ quan, tố chức, đơn 
vị, doanh nghiệp tiếp nhận tài sản cố định đã chi ra tính đến thời điểm đưa tài 
sản cố định vào sử dụng. Trường họp phát sinh chi phí chung cho nhiều tài sản 
cố định thì thực hiện phân bổ chi phí cho từng tài sản cố định theo tiêu chí cho 
phù hợp (số lượng, giá trị tài sản cố định phát sinh chi phí chung). 

(Ví dụ 1 tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này). 

4. Nguyên giá tài sản cố định được tặng cho, khuyến mại được xác định 
như sau: 

Nguyên giá 
tài sản cố 
định được 
tặng cho, 

khuyến mại 

Giá trị 
của tài 

sàn được 
tặng cho, 
khuyến 

mại 

+ 

Chi phí vận 
chuyển, bốc dỡ, 
chi phí sửa chữa, 
cải tạo, nâng cấp, 
chi phí lắp đặt, 

V. chạy thừ 

Các khoản 
thu hồi về 
sản phẩm, 
phế liệu do 
chạy thừ 

Các khoản thuế (không 
bao gồm các khoản thuế 

được hoàn lại); các 
khoản phí, lệ phí theo 
quy định của pháp luật 

về phí và lệ phí 

Chi 
phí 

khác 
(nếu 
có) 

Trong đó: 

a) Giá trị của tài sản được tặng cho được xác định theo quy định tại pháp 
luật về xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được 
xác lập quyền sở hữu toàn dân. 

b) Giá trị của tài sản được khuyến mại do cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh 
nghiệp được khuyến mại xác định theo giá thị trường của tài sản cùng loại hoặc 
có cùng tiêu chuẩn kỹ thuật, xuất xứ. 

c) Chi phí khác (nếu có) là các chi phí họp lý liên quan trực tiếp đến việc 
tiếp nhận tài sản cố định được tặng cho, khuyến mại mà cơ quan, tô chức, đơn 
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vị, doanh nghiệp tiếp nhận tài sản cố định đã chi ra tính đến thời điểm đưa tài 
sản cố định vào sử dụngỀ Trường họp phát sinh chi phí chung cho nhiều tài sản 
cố định thì thực hiện phân bổ chi phí cho từng tài sản cố định theo tiêu chí cho 
phù hợp (số lượng, giá trị tài sản cố định phát sinh chi phí chung). 

5. Nguyên giá tài sản cố định khi kiềm kê phát hiện thừa chưa được theo 
dõi trên sổ kế toán được xác định như sau: 

/^Chi phí vận 
Nguyên giá 
tài sản cố 
định khi 
kiểm kê 

phát hiện 
thừa 

Giá trị 
_ ghi trên 

Biên bản 
kiểm kê 

+ 

chuyến, bôc 
dỡ, chi phí sửa 
chữa, cải tạo, 
nâng cấp, chi 
phí lắp đặt, 
chạy thử 

Các 
khoản thu 
hồi về sản 
phẩm, phế 

liệu do 
chạy thừ 

Các khoản thuê 
(không bao gồm các 

khoản thuế được 
+ hoàn lại); các khoản 

phí, lệ phí theo quy 
định của pháp luật về 

phí và lệ phí 

+ 

Chi 
phí 

khác 
(nếu 
có) 

Trong đó: 

a) Giá trị ghi trên Biên bản kiềm kê là giá trị còn lại của tài sản cố định 
khi kiểm kê phát hiện thừa theo đánh giá lại tại thời điểm kiểm kêễ 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp kiềm kê phát hiện thừa tài sản có 
trách nhiệm đánh giá lại giá trị tài sản đề ghi vào Biên bản kiểm kê và xác định 
nguyên giá để ghi sổ kế toán. Việc đánh giá lại giá trị của tài sản căn cứ vào chất 
lượng còn lại của tài sản và đơn giá thực tế mua mới tài sản đó tại thời diêm 
kiểm kê. 

Giá trị còn lại của tài 
sản cổ định khi kiểm 

kê phát hiện thừa 

Trong đó: 

Tỷ lệ % chất 
lượng còn lại của 

tài sản 

Giá mua hoặc giá xây dựng mới 
của tài sản (đối với nhà, công 

trình xây dựng, vật kiến trúc) tại 
thời điểm kiểm kê 

- Tý lệ % chất lượng còn lại của tài sản được xác định căn cứ vào tài sản, 
thời gian tính hao mòn của tài sản cùng loại và thời gian đã sử dụng của tài sản. 

- Giá mua của tài sản là giá của tài sản mới cùng loại được bán trên thị 
trường tại thời điểm kiểm kê. 

- Giá xây dựng mới của tài sản được xác định theo công thức sau: 

, „ Đơn giá lm2 xây dựng mới của tài sản có tiêu chuẩn 
la xay ^ tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành 

' - 11 (hoặc theo quy định cụ thể của địa phương tại nơi có tài 
của tài sàn sản) áp dụng tại thời điêm kiêm kê 

Diện tích 
xây dựng 
của tài sản 

b) Chi phí khác (nếu có) là các chi phí họp lỷ mà cơ quan, tồ chức, đơn vị, 
doanh nghiệp đã chi ra tính đến thời điếm đưa tài sản cố định vào sử dụng. 
Trường họp phát sinh chi phí chung cho nhiều tài sản cố định thì thực hiện phân 
bồ chi phí cho từng tài sản cố định theo tiêu chí cho phù họp (số lượng, giá trị 
tài sản cố định phát sinh chi phí chung). 

•X r 

Điêu 8. Xác định nguyên giá tài sản cô định vô hình 
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Việc xác định nguyên giá tài sản cố định vô hình quy định tại điếm b 
khoản 1 Điều 4 Thồng tư này (trừ tài sản cố định đặc thù quy định tại Điều 5 
Thông tư này) như sau: 

1. Nguyên giá tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất đối với các 
trường hợp phải xác định giá trị quyền sử dụng đất đề tính vào giá trị tài sản quy 
định tại Điều 100 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản 
công (sau đây gọi là Nghị định số 151/2017/NĐ-CP) là giá trị quyền sử dụng đất 
được xác định theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 102 Nghị định số 
151/2017/NĐ-CP cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được 
hoàn lại) và các khoản phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. 

2. Nguyên giá tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất đối với đất 
được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo 
quy định của pháp luật về đất đai mà tiền thuê đất đã nộp không có nguồn gốc tò 
ngân sách nhà nước, đất do cơ quan, tồ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhận chuyến 
nhượng quyền sử dụng đất mà tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã 
trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước là số tiền thuê đất nộp một lần 
cho cả thời gian thuê, tiền nhận chuyền nhượng quyền sử dụng đất đã trả cộng 
(+) chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với trường họp Nhà nước cho 
thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê (nếu có và trong trường 
hợp chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa tính vào vốn đầu tư dự án, 
chưa tính vào chi phí sản xuất kinh doanh hoặc chưa được cơ quan, người có 
thấm quyền cho phép trừ vào tiền thuê đất phải nộp). 

3. Nguyên giá tài sản cố định vô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 
Thông tư này (trừ quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này) là 
toàn bộ các chi phí mà cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đã chi ra để có được 
tài sản cố định vô hình đó (trong trường họp các chi phí này chưa tính vào vốn 
đầu tư dự án, chưa tính vào chi phí sản xuất kinh doanh hoặc chưa được cơ 
quan, người có thẩm quyền cho phép trừ vào nghĩa vụ tài chính phải nộp theo 
quy định của pháp luật). 

Điều 9. Sử dụng nguyên giá tài sản cố định 

1. Nguyên giá tài sản cố định xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 5, 
Điều 7 và Điều 8 Thông tư này được sử dụng đề ghi sổ kế toán, kê khai để đăng 
nhập thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công. 

2. Nguyên giá tài sản cố định xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 5, 
Điều 7 và Điều 8 Thông tư này không sử dụng trong trường họp tổ chức bán tài 
sản, chuyền nhượng quyền sử dụng đất, xác định giá trị để góp vốn liên doanh, 
liên kết, sử dụng tài sản cố định đề thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự 
án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao, 
sử dụng tài sản cố định để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công -
tư. Việc xác định giá trị tài sản cố định trong các trường họp này thực hiện theo 
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quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP 
và pháp luật có liên quan. 

Điều 10. Thay đổi nguyên giá tài sản cố định 

1Ề Nguyên giá tài sản cố định được thay đồi trong các trường họp sau: 

a) Đánh giá lại giá trị tài sản cố định theo quyết định của cơ quan nhà 
nước có thấm quyền; 

b) Thực hiện nâng cấp, mở rộng, sửa chữa tài sản cố định theo dự án được 
cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt; 

c) Tháo dỡ hoặc lắp đặt thêm một hay một số bộ phận tài sản cố định; 

d) Điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất đối với các trường họp quy định tại 
khoản 1 Điều 8 Thông tư này theo quy định tại khoản 1 Điều 103 Nghị định số 
151/2017/NĐ-CP. 

2ế Khi phát sinh việc thay đổi nguyên giá tài sản cố định (trừ tài sản cố 
định là quyền sử dụng đất quy định tại điểm d khoản 1 Điều này), cơ quan, tồ 
chức, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện lập Biên bản ghi rõ lý do thay đổi nguyên 
giá; đồng thời xác định lại các chỉ tiêu nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản cố 
định để điều chỉnh sổ kế toán và thực hiện kế toán theo quy định. 

(Ví dụ 2 tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này). 

Trường họp dự án nâng cấp, mở rộng, sửa chữa tài sản cố định bao gồm 
nhiều hạng mục, tài sản (đối tượng ghi số kế toán tài sản cố định) khác nhau 
nhưng không quyết toán riêng cho tàng hạng mục, tài sản thì thực hiện phân bô 
giá trị quyết toán được cơ quan, người có thầm quyền phê duyệt cho từng hạng 
mục, tài sản đê ghi sổ kế toán theo tiêu chí cho phù họp (diện tích xây dụng, số 
lượng, giá trị dự toán chi tiết cho việc nâng cấp, mở rộng, sửa chữa của từng tài 
sản, hạng mục). 

3. Khi phát sinh việc thay đồi nguyên giá tài sản cố định là quyền sử dụng 
đất, cơ quan, tồ chức, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện lập Biên bản ghi rõ lý do 
thay đổi nguyên giá; đồng thời xác định lại giá trị quyền sử dụng đất để điều 
chỉnh sổ kế toán và thực hiện kế toán theo quy định. 

Nguyên giá tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất đối với các 
trường họp quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này được xác định lại gồm giá 
trị quyền sử dụng đất xác định lại cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các 
khoản thuế được hoàn lại) và các khoản phí, lệ phí theo quy định của pháp luật 
về phí và lệ phí. 

Việc xác định lại giá trị quyền sử dụng đất thực hiện theo công thức quy 
định tại khoản 1, khoản 2 Điều 102 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP vói các chỉ 
tiêu về diện tích đất, mục đích sử dụng đất, giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất tại 
thời điểm xác định lại giá trị quyền sử dụng đấtỀ 

Điều 11Ể Quản lý tài sản cố định 
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1. Mọi tài sản cố định hiện có tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp 
được quản lý chặt chẽ về hiện vật và giá trị theo đúng quy định của pháp luật về 
quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan. 

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm lập thẻ tài sản 
cố định, kế toán đối với toàn bộ tài sản cố định hiện có của cơ quan, tố chức, 
đơn vị, doanh nghiệp theo đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành; thực 
hiện kiểm kê định kỳ hàng năm về tài sản cố định hiện có thực tế; báo cáo cơ 
quan tài chính cấp trên trực tiếp để thống nhất kế toán điều chỉnh số liệu giữa kêt 
quả kiểm kê và sổ kế toán (nếu có); thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng 
tài sản theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản côngể 

3. Tài sản cố định đã tính đủ hao mòn nhưng vẫn còn sử dụng được thì cơ 
quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp vẫn phải tiếp tục quản lý theo quy định của 
pháp luật. 

Chương III 
QUY ĐỊNH VỀ TÍNH HAO MÒN, KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 

Điều 12. Phạm vi tài sản cố định tính hao mòn, khấu hao 

lề Tài sản cố định hiện có tại cơ quan, tồ chức, đơn vị và tài sản cố định 
do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà 
nước tại doanh nghiệp đều phải tính hao mòn, trừ các trường họp quy định tại 
khoản 2, khoản 3 Điều này. 

2. Các tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công lập phải trích khấu hao 
theo quy định tại Điều 16 Thông tư này gồm: 

a) Tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường 
xuyên và chi đầu tư; 

b) Tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng phải tính 
đủ khấu hao tài sản cố định vào giá dịch vụ theo quy định của pháp luật; 

c) Tài sản cố định của đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc phạm vi 
quy định tại điềm a, điểm b khoản này được sử dụng vào hoạt động kinh doanh, 
cho thuê, liên doanh, liên kết mà không hình thành pháp nhân mới theo quy định 
của pháp luật. 

3. Các loại tài sản cố định sau đây không phải tính hao mòn, khấu hao: 

a) Tài sản cố định là quyền sử dụng đất đối với các trường họp phải xác 
định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản quy định tại Điều 100 
Nghị định số 151/2017/NĐ-CP; 

b) Tài sản cố định đặc thù quy định tại Điều 5 Thông tư này, trừ tài sản cô 
định là thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng vào hoạt động liên 
doanh, liên kết mà không hình thành pháp nhân mới theo quy định tại điểm c 
khoản 2 Điều này; 
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c) Tài sản cố định đang thuê sử dụng; 

d) Tài sản cố định bảo quản hộ, giữ hộ, cất giữ hộ Nhà nước; 

đ) Tài sản cố định đã tính đủ hao mòn hoặc đã khấu hao hết giá trị nhưng 
vẫn còn sử dụng được; 

e) Các tài sản cố định chưa tính hết hao mòn hoặc chưa khấu hao hết giá 
trị nhưng đã hỏng không tiếp tục sử dụng được. 

Điều 13. Nguyên tắc tính hao mòn, trích khấu hao tài sản cố định 

1. Nguyên tắc tính hao mòn tài sản cố định 

a) Việc tính hao mòn tài sản cố định thực hiện mỗi năm 01 lần vào tháng 12, 
trước khi khoá sổ kế toán. Phạm vi tài sản cố định phải tính hao mòn là tất cả tài 
sản cố định hiện có quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư này tính đến ngày 31 
tháng 12 của năm tính hao mòn; 

b) Tài sản cố định quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Thông tư này thực 
hiện tính hao mòn và trích khấu hao tài sản cố định theo quy định tại Điều 16 
Thông tư này; 

c) Trường họp bàn giao, chia tách, sáp nhập, giải thể cơ quan, tồ chức, 
đơn vị, doanh nghiệp thì hao mòn tài sản cố định của năm tài chính mà cơ quan, 
người có thẩm quyền quyết định bàn giao, chia tách, sáp nhập, giải thề cơ quan, 
tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp được thực hiện tại cơ quan, tồ chức, đơn vị, doanh 
nghiệp tiếp nhận tài sản; 

d) Trường họp kiểm kê, đánh giá lại tài sản cố định theo quyết định của 
cơ quan, người có thẩm quyền thì hao mòn tài sản cố định được xác định trên cơ 
sở giá trị đánh giá lại sau khi kiêm kê từ năm tài chính mà cơ quan, người có 
thẩm quyền xác định giá trị đánh giá lại. 

2. Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định 

a) Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định đối với tài sản cố định quy 
định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 12 Thông tư này thực hiện theo quy định 
áp dụng cho doanh nghiệp; 

b) Đối với tài sản cố định quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Thông tư 
này thì việc trích khấu hao tài sản cố định được thực hiện từ ngày tài sản cố định 
được sử dụng vào hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết và thôi 
trích khấu hao tài sản cố định từ sau ngày kết thúc việc sử dụng tài sản cố định 
vào hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; 

c) Chi phí khấu hao tài sản cố định phải được phân bồ cho từng hoạt động 
sự nghiệp, hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết để hạch toán chi 
phí của từng hoạt động tương ứng. 

Điều 14. Xác định thòi gian sử dụng và tỷ ỉệ hao mòn tài sản cố định 

1 ề Thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định hữu hình thực hiện 
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theo quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Đối với tài sản cố định hữu hình được sử dụng ở địa bàn có điều kiện thời 
tiết, điều kiện môi trường ảnh hưởng đến mức hao mòn của tài sản cố định, 
trường họp cần thiết phải quy định thời gian sử dụng của tài sản cố định khác 
với quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này thì Bộ trưởng, 
Thủ trưởng cơ quan trung ương quy định cụ thể sau khi có ý kiến thống nhất của 
Bộ Tài chính; ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể sau khi có ý kiến thống 
nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp. Việc điều chỉnh tỷ lệ hao 
mòn tài sản cố định không vượt quá 20% tỷ lệ hao mòn tài sản cố định quy định 
tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Đối với tài sản cố định giao, điều chuyển chưa được theo dõi trên sổ kế 
toán thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có tài sản điều chuyển hoặc 
được giao nhiệm vụ lập phương án xử lý tài sản thực hiện xác định lại thời gian 
sử dụng và tý lệ hao mòn tài sản cố định giao, điều chuyển để cơ quan, tồ chức, 
đơn vị, doanh nghiệp được giao, nhận điều chuyển tài sản làm cơ sở đe kê toán 
tài sản cố định. 

Đối với tài sản cố định của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp kiếm 
kê phát hiện thừa thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện xác định 
lại thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định kiểm kê phát hiện thừa làm 
cơ sở đề kế toán tài sản cố định. 

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
ban hành quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cô định 
vô hình thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương (theo 
Mầu số 01 quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này). 

Thời gian sử dụng của một tài sản cố định vô hình không thấp hon 04 
(bốn) năm và không cao hơn 50 (năm mươi) năm. 

Trường họp cần thiết phải quy định thời gian sử dụng tài sản cố định vô 
hình dưới 04 năm thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh quy định cụ thể sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ quản lý chuyên 
ngành có liên quan. 

Điều 15. Phương pháp tính hao mòn tài sản cố định 

1 ễ Mức hao mòn hàng năm của từng tài sản cố định được tính theo công 
thức sau: 

Mức hao mòn hàng năm của _ Nguyên giá của tài sản Tỷ lệ tính hao mòn 
từng tài sản cố định cố định (% năm) 

Hàng năm, trên cơ sở xác định số hao mòn tăng và số hao mòn giảm phát 
sinh trong năm, cơ quan, tồ chức, đơn vị, doanh nghiệp tính tổng sô hao mòn 
của tất cả tài sản cố định tại cơ quan, tồ chức, đơn vị, doanh nghiệp cho năm đó 
theo công thức sau: 
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Số hao mòn tài số hao mòn tài sản số hao mòn tài Sô hao mòn tài 
sản cố định lũy kế = cố định đã tính đến + sản cố định tăng - sản cố định giảm 
tính đến năm (n) năm (n-1) trong năm (n) trong năm (n) 

2. Đối với những tài sản cố định có thay đồi về nguyên giá thì cơ quan, tố 
chức, đơn vị, doanh nghiệp căn cứ các chỉ tiêu nguyên giá, giá trị còn lại của tài 
sản cố định sau khi xác định lại theo quy định tại Điều 10 Thông tư này, tý lệ 
hao mòn tài sản cố định theo quy định tại Điều 14 Thông tư này để tiếp tục tính 
hao mòn tài sản cố định cho các năm còn lại. 

3Ể Đối vói tài sản cố định tiếp nhận từ việc bàn giao, chia tách, sáp nhập, 
giải thề cơ quan, tồ chức, đơn vị, doanh nghiệp thì mức hao mòn hàng năm của 
tài sản cố định theo dõi trên sổ kế toán tại cơ quan, tồ chức, đơn vị, doanh 
nehiệp tiếp nhận tài sản được tính theo công thức quy định tại khoản 1 Điều này; 
trong đó nguyên giá của tài sản cố định được xác định theo quy định tại khoản 3 
Điều 7 Thông tư này, tỳ lệ hao mòn tài sản cố định theo quy định tại khoản 1 
Điều 14 Thông tư này. 

4. Số hao mòn tài sản cố định cho năm cuối cùng thuộc thời gian sử dụng 
của tài sản cố định được xác định là hiệu số giừa nguyên giá và số hao mòn luỹ 
kế đã thực hiện của tài sản cố định đó. 

Điều 16. Quy định về trích khấu hao tài sản cố định 

1. Đối với tài sản cố định quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 12 
Thông tư này và tài sản cố định quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Thông tư 
này được sừ dụng toàn bộ thòi gian vào hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên 
doanh, liên kết, đơn vị thực hiện chế độ quản lý, trích khấu hao theo quy định áp 
dụng cho doanh nghiệpẵ 

Đơn vị lập và gửi cơ quan quản lý thuế trực tiếp thông tin về tỳ lệ khấu 
hao, số khấu hao trong năm (theo Mầu số 04 quy định tại Phụ lục số 02 ban 
hành kèm theo Thông tư này) để theo dõi, quản lý; thời hạn gửi trước ngày 01 
tháng 01 hàng năm. 

2. Việc điều chỉnh tỷ lệ khấu hao tài sản cố định quy định tại khoản 1 
Điều này thực hiện như sau: 

a) Đối với tài sản cố định quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 Thông tư 
này, trường họp việc trích khấu hao theo quy định tại khoản 1 Điều này ảnh 
hưởng đến hoạt động của đơn vị sự nghiệp cồng lập thì đơn vị sự nghiệp công lập 
báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) đê trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
trung ương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc điều chỉnh tỷ lệ 
khấu hao tài sản cố định cho phù họp, đảm bảo chất lượng và giá dịch vụ sự 
nghiệp công mà đơn vị sự nghiệp cung cấp; 

b) Đối với tài sản cố định quy định tại điềm b khoản 2 Điều 12 Thông tư 
này, trường họp việc trích khấu hao theo quy định tại khoản 1 Điều này ảnh 
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hưởng đến hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập thì đơn vị sự nghiệp công lập 
báo cáo cơ quan quản lý cấp ừên (nếu có) đế trình Bộ trưởng, Thủ trưởng CO' quan 
trung ương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc điều chỉnh tỷ lệ 
khấu hao tài sản cố định đảm bảo phù họp với lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp 
công được cơ quan, người có thấm quyền ban hành theo quy định và không thấp 
hơn tỷ lệ hao mòn tài sản cố địĩửi tương ứng quy định tại Thông tư này; 

c) Đối với tài sản cố định quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Thông tư 
này được sử dụng toàn bộ thời gian vào hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên 
doanh, liên kết, trường họp cần thiết trích khấu hao theo tỷ lệ hao mòn tài sản 
cố định tương ứng quy định tại Thông tư này, đơn vị sử dụng tài sản báo cáo 
cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để trình cơ quan, người có thầm quyền phê 
duyệt đề án sử dụng tài sản vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, 
liên kết xem xét, quyết định việc điều chỉnh tỷ lệ khấu hao tài sản cố định cho 
phù hợp. 

3. Đối với tài sản cố định quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Thông tư 
này (trừ tài sản cố định là thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập) vừa sử 
dụng vào hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết vừa sử dụng vào 
hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập thì thực hiện 
như sau: 

a) Đơn vị tính toán, xác định tổng giá trị hao mòn trong năm của tài sản cố 
định theo tỷ lệ hao mòn tài sản cố định quy định tại Thông tư này; 

b) Căn cứ thời gian sử dụng, tần suất sử dụng hoặc khối lượng công việc 
hoàn thành, đơn vị tính toán phân bổ số khấu hao và số hao mòn trong tống giá 
trị hao mòn đã xác định tại điểm a khoản này; lập và gửi cơ quan quản lý thuê 
trực tiếp thông tin về số khấu hao và số hao mòn tài sản trong năm (theo Mâu sô 
04 quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tu- này) đề theo dõi, 
quản lý; thời hạn gửi trước ngày 01 tháng 01 hàng năm; 

c) Đơn vị thực hiện phân bổ số khấu hao đã đăng ký để hạch toán kế toán 
vào chi phí cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, chi phí kinh doanh, cho thuê, liên 
doanh, liên két; thực hiện hạch toán kế toán hao mòn tài sản cố định đối vói số 
hao mòn. 

(Ví dụ 3 tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này). 

4. Đối với tài sản cố định là thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập sử 
dụng vào hoạt động liên doanh, liên kết quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 
Thông tư này thì thực hiện như sau: 

a) Việc xác định giá trị thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập đề góp 
vốn liên doanh, liên kết thực hiện theo hướng dẫn tại Hệ thống Tiêu chuẩn thẩm 
định giá Việt Nam, pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan làm cơ 
sở để cơ quan, người có thầm quyền phê duyệt giá ừị thương hiệu của đơn vị 
thực hiện góp vốn liên doanh, liên kết; 
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b) Giá trị thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập để góp vốn liên 
doanh, liên kết do cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt được phân bô tương 
ứng với thời gian góp vốn liên doanh, liên kết theo đề án sử dụng tài sản vào 
mục đích liên doanh, liên kết để hạch toán kế toán vào chi phí cung ứng dịch vụ 
của thời hạn liên doanh, liên kết. 

5. Quản lý, sử dụng số tiền trích khấu hao: 

Số tiền trích khấu hao đối với tài sản cố định quy định tại các khoản 1, 2, 
3 và 4 Điều này được bổ sung vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn 
vị. Riêng trường họp tài sản cố định được đầu tư, mua sắm từ nguồn vốn vay, 
vốn huy động thì số tiền trích khấu hao tài sản cố định được sử dụng đề trả nợ 
gốc và lãi; số còn lại (nếu có) được bổ sung Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 
của đơn vị. 

Chương IV 
TỐ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 17. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Đối với các tài sản cố định có tỳ lệ hao mòn tài sản cố định quy định tại 
Thông tư này thay đổi so với tỷ lệ hao mòn tài sản cố định quy định tại Thông tư 
số 162/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định 
chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị 
sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước thì từ năm tài 
chính 2018 xác định mức hao mòn hàng năm của tài sản cố định theo nguyên giá 
của tài sản cố định và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định quy định tại Thông tư này đế 
ghi số kế toán. 

(Ví dụ 4 tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này). 

2. Đối vói các tài sản cố định đã có quyết định giao, điều chuyển trước 
ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà trước khi giao, điều chuyến tài sản 
đó chưa được theo dõi trên sồ kế toán hoặc khi thực hiện bàn giao, tiếp nhặn 
chưa đánh giá lại giá trị tài sản thì cơ quan, tồ chức, đơn vị, doanh nghiệp tiếp 
nhận tài sản có trách nhiệm đánh giá lại giá trị tài sản theo quy định tại điểm a 
khoản 3 Điều 7 Thông tư này đề ghi sổ kế toán, xác định thời gian sử dụng và tỷ 
lệ hao mòn tài sản cố định theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư này làm 
cơ sở để kế toán tài sản cố định. 

Điều 18. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kế từ ngày 02 tháng 7 năm 2018 và 
được áp dụng từ năm tài chính 2018. 

2ế Thông tư này thay thế Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 
11 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố 
định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tồ chức có sử 
dụng ngân sách nhà nước. 
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3. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ 
quan, tồ chức, đơn vị, doanh nghiệp phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để phối 
họp giải quyết./, 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- VP TW Đảng và các Ban của Đảng; 
- VP Chính phủ; VP Quốc hội; 
- VP Chù tịch Nước; VP Tổng Bí thư; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; 
- Toà án Nhân dân tối cao; 
- Kiềm toán Nhà nước; 
- HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước; 
- Sờ Tài chính, KBNN các tình, thành phổ trực 
thuộc TW; 
- Cục Kiềm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 
- Công báo; 
- Cổng Thông tin điện tò: Chính phủ, Bộ Tài 
chính, Cục QLCS; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, QLCS (410). 

KT. Bộ TRƯỞNG 
TRƯỞNG 

Quang Hải 





PHỤ LỤC SỐ 01 
{Ban hành kèm theo Thông tư số 45/20Ỉ8/TT-BTC 

ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 

THỜI GIAN SỬ DỤNG VÀ TỶ LỆ HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỬU HÌNH 

STT DANH MỤC TÀI SẢN 
THỜI GIAN 

SỬ DỤNG 
(năm) 

TỶ LỆ 
HAO MÒN 

(% năm) 
Loại 1 Nhà, công trình xây dựng 

- Biệt thự, công trình xây dựng cấp đặc biệt 80 1,25 
- Câp I 80 1,25 
- Cấp II 50 2 
- Câp III 25 4 
- Câp IV 15 6,67 

Loại 2 Vật kiên trúc 
- Kho chứa, bề chứa, bãi đỗ, sân phơi, sân 

chơi, sân thể thao, bề bơi 
20 5 

- Giêng khoan, giêng đào, tường rào 10 10 
- Các vật kiên trúc khác 10 10 

Loại 3 Xeô tô  
1 Xe ô tô phục vụ công tác các chức danh 

- Xe 4 đên 5 chô 15 6,67 
- Xe 6 đên 8 chô 15 6,67 

2 Xe ô tô phục vụ công tác chung 
- Xe 4 đên 5 chô 15 6,67 
- Xe 6 đên 8 chô 15 6,67 
- Xe 9 đên 12 chô 15 6,67 
- Xe 13 đến 16 chỗ 15 6,67 

3 Xe ô tô chuyên dùng 
- Xe cứu thương 15 6,67 
- Xe cứu hỏa 15 6,67 
- Xe chở phạm nhân 15 6,67 
- Xe quét đường 15 6,67 
- Xe phun nước 15 6,67 
- Xe chở rác 15 6,67 
- Xe ép rác 15 6,67 
- Xe sửa chữa lưu động 15 6,67 
- Xe trang bị phòng thí nghiệm 15 6,67 
- Xe thu phát điện báo 15 6,67 
- Xe sửa chữa điện 15 6,67 
- Xe kéo, xe cứu hộ, cứu nạn 15 6,67 
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STT DANH MỤC TÀI SẢN 
THỜI GIAN 
SỬ DỤNG 

(năm) 

TY LẸ 
HAO MÒN 

(% năm) 
- Xe cân câu 15 6,67 
- Xe tập lái 15 6,67 
- Xe thanh tra giao thông 15 6,67 
- Xe găn thiêt bị thu, phát vệ tinh 15 6,67 
- Xe phát thanh truyên hình lưu động 15 6,67 
- Xe tải các loại 15 6,67 
- Xe bán tải 15 6,67 
- Xe trên 16 chỗ ngồi các loại 15 6,67 
- Xe chuyên dùng khác 15 6,67 

4 Xe ô tô phục vụ lê tăn nhà nước 15 6,67 
5 Xe ô tô khác 15 6,67 

Loại 4 Phương tiện vận tải khác (ngoài xe ô tô) 
1 Phương tiện vận tải đường bộ 10 10 
2 Phương tiện vận tải đường săí 10 10 
3 Phương tiện vận tải đường thủy 

- Tàu biên chở hàng hóa 10 10 
- Tàu biên chở khách 10 10 
- Tàu tuân tra, cứu hộ, cứu nạn đường thủy 10 10 
- Tàu chở hàng đường thuỷ nội địa 10 10 
- Tàu chở khách đường thủy nội địa 10 10 
- Phà đường thủy các loại 10 10 
- Ca nồ, xuông máy các loại 10 10 
- Ghe, thuyên các loại 10 10 
- Phương tiện vận tải đường thủy khác 10 10 

4 Phương tiện vận tải hàng không 10 10 
5 Phương tiện vận tải khác 10 10 

Loại 5 Máy móc, thiêt bị 
1 Máy móc, thiêt bị văn phòng phô biên 

- Máy vi tính đê bàn 5 20 
- Máy vi tính xách tay (hoặc thiêt bị điện tử 

tương đương) 
5 20 

- Máy in 5 20 
- Máy fax 5 20 
- Tủ đựng tài liệu 5 20 
- Máy scan 5 20 
- Máy huỷ tài liệu 5 20 
- Máy photocopy 8 12,5 
- Bộ bàn ghê ngôi làm việc trang bị cho các 8 12,5 
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STT DANH MỤC TÀI SẢN 
THỜI GIAN 
SỬ DỤNG 

(năm) 

TY LẸ 
HAO MÒN 

(% năm) 
chức danh 

- Bộ bàn ghê họp 8 12,5 
- Bộ bàn ghê tiêp khách 8 12,5 
- Máy điêu hòa không khí 8 12,5 
- Quạt 5 20 
- Máy sưởi 5 20 
- Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến khác 5 20 

2 Máy móc, thiêt bị phục vụ hoạt động chung của 
cơ quan, tỗ chức, đơn vị 

a Mảy móc, thiêt bị phục vụ hoạt động chung của 
cơ quan, tố chức, đơn vị cùng loại với mảy móc, 
thiết bị văn phòng phổ biến thì quy định thời 
gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn như quy định tại 
điểm 1 Loại 5 Phụ lục này 

b Máy móc, thiêt bị khác phục vụ hoạt động chung 
của cơ quan, to chức, đơn VẾÍ 

- Máy chiêu 5 20 
- Thiết bị lọc nước 5 20 
- Máy hút âm, hút bụi 5 20 
- Ti vi, đâu Video, các loại đâu thu phát tín 

hiệu kỹ thuật số khác 
5 20 

- Máy ghi âm 5 20 
- Máy ảnh 5 20 
- Thiết bị âm thanh 5 20 
- Tông đài điện thoại, máy bộ đàm 5 20 
- Thiêt bị thông tin liên lạc khác 5 20 
- Tủ lạnh, máy làm mát 5 20 
- Máy giặt 5 20 
- Thiêt bị mạng, truyên thông 5 20 
- Thiết bị điện văn phòng 5 20 
- Thiêt bị điện tử phục vụ quản lý, lưu trữ dữ liệu 5 20 
- Thiêt bị truyên dân 5 20 
- Camera giám sát 8 12,5 
- Thang máy 8 12,5 
- Máy bơm nước 8 12,5 
- Két săt 8 12,5 
- Bàn ghê hội trường 8 12,5 
- Tủ, giá kệ đựng tài liệu hoặc trưng bày hiện 

vât 
8 12,5 
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STT DANH MỤC TÀI SÀN 
THƠI GIAN 
SỬ DỤNG 

(năm) 

TY LẸ 
HAO MỒN 

(% năm) 
- Máy móc, thiêt bị phục vụ hoạt động 

chung khác 
8 12,5 

3 Máy móc, thiêt bị chuyên dùng 
- Máy móc, thiêt bị chuyên dùng phục vụ hoạt 10 10 

động cung câp dịch vụ công thuộc lĩnh vực y 
tê, giáo dục và đào tạo 

- Máy móc, thiêt bị chuyên dùng là máy móc, 
thiêt bị cùng loại với máy móc, thiêt bị văn 
phòng phô biên có yêu câu vê tính năng, 
dung lượng, câu hình cao hơn máy móc, 
thiêt bị văn phòng phô biên thì quy định thời 
gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn như quy định tại 
điêm 1 Loại 5 Phụ lục này 

- Máy móc, thiêt bị khác phục vụ nhiệm vụ 10 10 
đặc thù của cơ quan, tô chức, đơn vị 

4 Máy móc, thiêt bị khác 8 12,5 
Loại 6 Cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản 

phẩm 
1 Các loai súc vât 8 12,5 
2 Cây lâu năm, vườn cây lâu năm, vườn cây công 

nghiệp, vườn cây ăn quả, 
25 4 

3 Thảm cỏ, thảm cây xanh, cây cảnh, vườn cây cảnh 8 12,5 
Loai 7 Tài sản cô đinh hữu hình khác 8 12,5 



PHỤ LỤC SỐ 02 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2018/TT-BTC 

ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

Mầu số 01 Quy định thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố 

định vô hình 

Mầu số 02 Quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài 
sản cố định 

Mau số 03 Quy định danh mục và giá quy ước tài sản cố định đặc thù 

Mầu số 04 Đăng ký số khấu hao tài sản cố định 



-

. 
ệ 
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Bô/Tỉnh Mầu số 01 

QUY ĐỊNH 
THỜI GIAN SỬ DỤNG VÀ TỶ LỆ HAO MÒN 

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH 

STT DANH MỤC THÒI GIAN SỬ 
DỤNG (năm) 

TỶ LỆ HAO 
MÒN (ễ% năm) 

Loại 1 Quyền tác giả 

- Tài sản AI 

- Tài sản BI 

Loại 2 Quyền sở hữu công nghiệp 

- Tài sản A2 

- Tài sản B2 

Loại 3 Quyền đối vói giống cây trồng 

- Tài sản A3 

- Tài sản B3 

Loại 4 Phần mềm ứng dụng 

- Cơ sở dữ liệu 

- Phần mềm kế toán 

- Phần mềm tin học văn 
phòng 

- Phần mềm ứng dụng 
khác 

Loại 5 Tài sản cố định vô hình khác 
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Mầu số 02 

QUY ĐỊNH 
DANH MỤC, THỜI GIAN sử DỤNG VÀ TỶ LỆ HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 

STT DANH MỤC 
THỜI GIAN SỬ 

DỤNG (năm) 
TỶ LỆ HAO 

MÒN (% năm) 

Loại 1 

- Tài sản AI 

- Tài sản BI 

- Tài sản C1 

Loại 2 

- Tài sản A2 

- Tài sản B2 

- Tài sản C2 

Loại 3 

- Tài sản A3 

- Tài sản B3 

- Tài sản C3 

Ghi chủ: Danh mục tài sản cố định quy định tại Mẩu này áp dụng đối với 
tài sản co định thuộc trường hợp quy định tại điếm a, điếm b khoản 3 Điêu 3 
Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 thảng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chỉnh. 
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Mầu số 03 

QUY ĐỊNH 
DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẶC THÙ 

STT DANH MỤC 

Loại 1 

- Tài sản AI 

- Tài sản BI 

- Tài sản C1 

Loại 2 

- Tài sản A2 

- Tài sản B2 

- Tài sản C2 

Loại 3 

- Tài sản A3 

- Tài sản B3 

- Tài sản C3 
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Tên đơn vị: Mau số 04 
Mã số thuế: 
Cơ quan quản lý câp trên: 

ĐĂNG KÝ SÒ KHẢU HAO TÀI SẢN cô ĐỊNH 
Năm 

Đơn vzề tỉnh: đồng 

STT TÀI SẢN NGUYÊN GIÁ 
SÓ HAO MÒN/ KHẤU HAO (NĂM) 

STT TÀI SẢN NGUYÊN GIÁ 
Tỷ lệ (%) Tổng số SÔ khâu hao Sô hao mòn Tỷ lệ (%) Tổng số trong năm trong năm 

(ỉ) (2) (3) (4) (5) = (6) + (7) (6) m 
I Tài sản cố định tại đon vị sự nghiệp công 

lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi 
đầu tư 

1 Tài sản A 

2 Tài sản B 

II Tài sản cô định tại đon vị sự nghiệp công 
lập thuộc đối tưọng phải tính đủ khấu 
hao tài sản cố định vào giá dịch vụ 

1 - Tài sản A 

2 Tài sản B 

III Tài sản cô định tại đon vị sự nghiệp công 
lập sử dụng vào hoạt động kinh doanh, 
cho thuê, liên doanh, liên kết mà không 
hình thành pháp nhân mói 
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STT TÀI SẢN NGUYÊN GIÁ 
SÓ HAO MÒN/ KHÁU HAO (NĂM) 

STT TÀI SẢN NGUYÊN GIÁ 
Tỷ lệ (%) rp Á  Á Tông so SÔ khâu hao 

trong năm 
Sô hao mòn 
trong năm 

Ọ )  (2) (3) (4) (5) = (6) + (7) (6) (7) 
Á Nhóm tài sản cô định sử dụng toàn bộ thòi 

gian vào hoạt động kinh doanh, cho thuê, 
liên doanh, liên kết 

1 Tài sản A 
2 - Tài sản B 

B Nhóm tài sản cô định vừa sử dụng vào 
hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên 
doanh, liên kết; vừa sử dung vào hoat đông 
theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị 

1 - Tài sản A 
2 - Tài sản B 

Tông cộng 

,ngày thảng năm 
Người lập biểu Ke toán trưởng THỦ TRUỞNG ĐƠN VỊ 

(Kỳ, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên) (Kỷ> ghi r° họ tên và đóng dâu) 



PHỤ LỤC SÓ 03 
(Ban hành kèm theo Thong tư số 45/2018/TT-BTC 

ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

MỘT SỎ VÍ DỤ 
VÈ TÍNH HAO MÒN TÀI SẢN CỔ ĐỊNH 

Ví dụ 1: Tại đơn vị X, tài sản cố định A có nguyên giá 1.000 triệu đồng, đưa 
vào sử dụng năm 2012ề Theo quy định tại Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 
29 tháng 5 năm 2008, Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 
2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 
tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, tài sản cố định A có thời gian sử 
dụng 10 năm, tỷ lệ hao mòn 10% năm. Tính đến ngày 31/12/2017, số hao mòn 
lũy kế của tài sản cố định A là 600 triệu đồng, thời gian sử dụng còn lại của tài 
sản là 04 năm, giá trị còn lại là 400 triệu đồng. 

Trong năm 2018 thực hiện điều chuyển tài sản cố định A từ đơn vị X 
sang đơn vị Y. Trong quá trình điều chuyển phát sinh các chi phí liên quan là 
100 triệu đồng. 

* Cách xác định nguyên giá, số hao mòn tài sản cố định A cho các năm 
tiếp theo tại đơn vị Y như sau: 

- Tài sản cố định A đã được theo dõi trên sồ sách kế toán của đơn vị X, 
do đó: 

(i) Nguyên giá tài sản cố định A được điều chuyền đến đơn vị Y được xác 
định = lế000 triệu đồng (nguyên giá cũ) + 100 triệu đồng (chi phí điều chuyền) 
= 1.100 triệu đồng; 

(li) Giá trị hao mòn lũy kế tính đến 31/12/2017 = 600 triệu đồng. 

- Từ năm 2018, tại đơn vị Y, mức hao mòn hàng năm của tài sản cố định 
A là: 1.100 triệu đồng X 10% =110 triệu đồng. 

- Tính đến ngày 31/12/2018, số hao mòn lũy kế của tài sản cố định A là: 710 
triệu đồng (600 triệu đồng + 110 triệu đồng), giá trị còn lại là: 390 triệu đồng 
(1.100 triệu đồng - 710 triệu đồng)ắ 

- Tính đến ngày 31/12/2019, số hao mòn lũy kế của tài sản cố định A là: 820 
triệu đông (710 triệu đông +110 triệu đông), giá trị còn lại là: 280 triệu đông 
(1.100 triệu đồng - 820 triệu đồng). 

- Tính đến ngày 31/12/2020, số hao mòn lũy kế của tài sản cố định A là: 930 
triệu đồng (820 triệu đồng + 110 triệu đồng), giá trị còn lại là: 170 triệu đồng 
(1.100 triệu đồng - 930 triệu đồng). 

- Tính đến ngày 31/12/2021, số hao mòn lũy kế của tài sản cố định A 
là: 1.040 triệu đồng (930 triệu đồng +110 triệu đồng), giá trị còn lại là: 60 
triệu đồng (1.100 triệu đồng - 1.040 triệu đồng). 
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- Tính đến ngày 31/12/2022, số hao mòn còn lại được tính trong năm 
2022 của tài sản cố định A là 60 triệu đồng (1.100 triệu đồng - 1.040 triệu đồng), 
số hao mòn lũy kế của tài sản cố định A là: 1.100 triệu đồng, giá trị còn lại bằng 
0 đồng. 

- Từ năm 2023 trở đi, tài sản cố định A không phải tính hao mòn. 

Như vậy, thời gian tính hao mòn của tài sản cố định A là 11 năm (gồm: 06 
năm từ năm 2012 đến 2017 tại đơn vị X; 05 năm từ năm 2018 đến 2022 tại đơn 
vị Y). 

Ví dụ 2ề. Tại đơn vị z, tài sản cố định B có nguyên giá 1.000 triệu đồng, 
đưa vào sử dụng năm 2018, tỷ lệ hao mòn theo quy định tại Thông tư số 
45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính là 
6,67% năm. Năm 2020, đơn vị z thực hiện nâng cấp theo dự án được cơ quan, 
người cỏ thẩm quyền phê duyệt với tổng mức đầu tư là 100 triệu đồng. 

* Cách tính hao mòn tài sản cố định B tại đơn vị z như sau: 

a) Năm 2018 và năm 2019, mức hao mòn hàng năm của tài sản cố định B 
là: 1 ẳ000 triệu đồng X 6,67% = 66,7 triệu đồng. 

- Tính đến ngày 31/12/2018, số hao mòn lũy kế của tài sản cố định B là: 
66,7 triệu đồng, giá trị còn lại là: 933,3 triệu đồng (1.000 triệu đồng - 66,7 
triệu đồng)ế 

- Tính đến ngày 31/12/2019, số hao mòn lũy kế của tài sản cố định B là: 
133,4 triệu đồng (66,7 triệu đồng + 66,7 triệu đồng), giá trị còn lại là: 866,6 
triệu đồng (933,3 triệu đồng - 66,7 triệu đồng). 

b) Năm 2020, sau khi nâng cấp, nguyên giá tài sản cố định B được xác 
định là 1.100 triệu đồng = lẵ000 triệu đồng (nguyên giá cũ) + 100 triệu đồng 
(tổng mức đầu tư). 

Từ năm 2020, mức hao mòn hàng năm của tài sản cô định B là: 1.100 
triệu đồng X 6,67% = 73,37 triệu đồngẻ 

Tính đến ngày 31/12/2020, số hao mòn lũy kế của tài sản cố định B là: 
206,77 triệu đồng (133,4 triệu đồng + 73,37 triệu đồng), giá trị còn lại là: 793,23 
triệu đồng (866,6 triệu đồng - 73,37 triệu đồng). 

Ví dụ 3: Đơn vị Q là đơn vị sự nghiệp công lập (thuộc nhóm đơn vị sự 
nghiệp công lập quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Thông tư số 45/2018/TT-
BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). Trong năm 2018, 
đơn vị Q sử dụng tài sản cố định c có nguyên giá 100 triệu đồng, tỷ lệ hao mòn 
theo quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính là 6,67% năm và tài sản cố định D có nguyên giá 1.000 
triệu đồng, tỷ lệ hao mòn theo quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 
07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính là 10% năm đề liên doanh, liên 
kết mà không hình thành pháp nhân mới theo quy định của pháp luật về quản lý, 
sử dụng tài sản công. Trong đó, tài sản cố định c sử dụng toàn bộ thời gian vào 
hoạt động liên doanh liên kết, tài sản cố định D vừa được sử dụng vào mục đích 
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hoạt động của đơn vị, vừa sử dụng vào hoạt động liên doanh, liên kết theo đề án 
sử dụng tài sản vào mục đích liên doanh, liên kết được cơ quan, người có thẩm 
quyền phê duyệt. 

* Trong năm 2018 đơn VỈẾ Q thực hiện đăng ký số khấu hao tài sản co 
định như sau: 

1- Tài sản cố định c thực hiện chế độ quản ly, trích khấu hao theo quy 
định áp dụng cho doanh nghiệp. 

Ví dụ, tỷ lệ khấu hao tài sản cố định c theo quy định áp dụng cho doanh 
nghiệp là 10% năm. 

2- Đối với tài sản cố định D: 

- Đơn vị Q xác định tồng giá trị hao mòn tài sản cố định D trong năm là: 

1.000 triệu đồng X 10% = 100 triệu đồng 

- Căn cứ tình hình sử dụng, đơn vị Q phân bổ số khấu hao và số hao mòn 
trong tổng giá trị hao mòn đã xác định nêu trên. Ví dụ, đơn vị Q xác định phân 
bổ 70% sử dụng vào mục đích hoạt động của đơn vị, 30% sử dụng vào hoạt 
động liên doanh, liên kết; theo đó, đơn vị Q lập và gửi cơ quan quản lý thuế trực 
tiếp thông tin về số khấu hao, số hao mòn tài sản trong năm theo Mầu số 04 quy 
định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 
tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau: 

Năm báo cáo: 2018 

TT TÀI SẢN 

NGUYÊN 
GIÁ 

(triệu 
đồng) 

SÓ HAO MÒN/ KHÁU HAO (NĂM) 

TT TÀI SẢN 

NGUYÊN 
GIÁ 

(triệu 
đồng) 

Tỷ lệ 
(%) 

Tổng số 
(triệu đồng) 

Sô khâu hao 
trong năm 

(triêu đồng) 

Sô hao mòn 
trong năm 

(triêu đồng) 
0 )  (2) (3) (4) +

 II $
 (6) 

I Tài sản cô định tại đon vị Q 
(4) 

A Nhóm tài sản cô định sủằ dụng 
toàn bộ thời gian vào hoạt động 
kinh doanh, cho thuê, liên doanh, 
liên kết 

1 - Tài sản c 100 10% 10 10 0 
B Nhóm tài sản cô định vừa sử dụng 

vào hoạt động kinh doanh, cho 
thuê, liên doanh, liên kết; vừa sủấ 

dụng vào hoạt động theo chức 
năng nhiệm vụ của đơn vị 

1 - Tài sản D 1.000 10% 100 30 70 
Tông cộng 1.100 110 40 70 

Ví dụ 4: Tài sản cố định E có nguyên giá 1.000 triệu đồng, đưa vào sử 
dụng năm 2015. Theo quy định tại Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06 
tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, tài sản cố định E có thời gian 
sử dụng 08 năm, tỷ lệ tính hao mòn là 12,5% năm. Như vậy, tính đến ngày 
31/12/2017, số hao mòn lũy kế của tài sản cố định E là 375 triệu đồng, thời gian 
sử dụng còn lại của tài sản là 05 năm và giá trị còn lại là 625 triệu đồng. 

Theo quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 
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2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, từ năm tài chính 2018, thời gian sử dụng của 
tài sản cố định E quy định là 10 năm, tỷ lệ tính hao mòn là 10% năm. 

* Cách xác định số hao mòn hàng năm của tài sản cố định E từ năm 
2018 như sau: 

- Mức hao mòn hàng năm của tài sản cố định E (tính từ năm tài chính 
2018): 1.000 triệu đồng X 10% = 100 triệu đồng. 

-Tính đến ngày 31/12/2018, số hao mòn lũy kế của tài sản cố định E 
là: 475 triệu đồng (375 triệu đồng + 100 triệu đồng); giá trị còn lại của tài sản cố 
định E là: 525 triệu đồng (1.000 triệu đồng - 475 triệu đồng). 

-Tính đến ngày 31/12/2019, số hao mòn lũy kế của tài sản cố định E 
là: 575 triệu đồng (475 triệu đông + 100 triệu đông), giá trị còn lại của tài sản cô 
định E là: 425 triệu đồng (lể000 triệu đồng - 575 triệu đồng)ằ 

-Tính đến ngày 31/12/2020, số hao mòn lũy kế của tài sản cố định E 
là: 675 triệu đồng (575 triệu đồng + 100 triệu đồng), giá trị còn lại của tài sản cố 
định E là: 325 triệu đồng (1.000 triệu đồng - 675 triệu đồng). 

-Tính đến ngày 31/12/2021, số hao mòn lũy kế của tài sản cố định E 
là: 775 triệu đồng (675 triệu đồng + 100 triệu đồng), giá trị còn lại của tài sản cô 
định E là: 225 triệu đồng (lẵ000 triệu đồng - 775 triệu đồng). 

-Tính đến ngày 31/12/2022, số hao mòn lũy kế của tài sản cố định E 
là: 875 triệu đồng (775 triệu đồng + 100 triệu đồng), giá trị còn lại của tài sản cố 
định E là: 125 triệu đồng (1.000 triệu đồng - 875 triệu đồng). 

-Tính đến ngày 31/12/2023, số hao mòn lũy kế của tài sản cố định E 
là: 975 triệu đồng (875 triệu đồng + 100 triệu đồng), giá trị còn lại của tài sản cố 
định E là: 25 triệu đồng (1.000 triệu đồng - 975 triệu đồng). 

- Số hao mòn còn được tính trong năm 2024 của tài sản cố định E là: 25 
triệu đồng (1.000 triệu đồng - 975 triệu đồng); số hao mòn lũy kế của tài sản cố 
định E tính đến ngày 31/12/2024 là: 1.000 triệu đồng (975 triệu đồng + 25 triệu 
đồng), giá trị còn lại của tài sản cố định E là: 0 đồng (1.000 triệu đồng - 1.000 
triệu đồng). 

- Từ năm 2025 trở đi, tài sản cố định E không phải tính hao mònề/. 


