Thông tư 45/2013/TT-BTC và Thông tư 203/2009/TT-BTC
So sánh các điểm khác biệt về chính sách tài chính đối với
việc quản lý và sử dụng tài sản cố định
Tháng 5 - 2013

Thư ngỏ
Ngày 25 tháng 4 năm 2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế
độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định có hiệu lực từ ngày 10 tháng 06 năm 2013, áp
dụng cho năm tài chính 2013 và thay thế cho Thông tư 203/2009/TT-BTC.
Nhằm cung cấp thông tin trợ giúp các doanh nghiệp trong việc áp dụng và thực hiện quy định mới,
Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC xin gửi tới Quý khách hàng tài liệu so sánh các điểm khác biệt
về chính sách tài chính đối với việc quản lý và sử dụng tài sản cố định giữa Thông tư 45/2013/TTBTC và Thông tư 203/2009/TT-BTC.
Bản so sánh này chỉ trình bày các thông tin tổng quát, không bao gồm toàn bộ các thông tin có thể có
liên quan và không được sử dụng như các thông tin tư vấn cụ thể. Tài liệu này không được sử dụng
thay thế cho các thông tin hay dịch vụ tư vấn chuyên ngành, không được sử dụng hoặc dùng làm căn
cứ để đưa ra các quyết định hoặc hành động có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp.
Hãng Kiểm toán AASC đã nỗ lực nhằm đảm bảo tính chính xác của các thông tin trình bày. Tuy
nhiên, bất cứ ai cũng không nên dựa trên những thông tin này để áp dụng vào một trường hợp cụ thể
nào đó nếu không có được sự tư vấn từ các chuyên viên.
Chúng tôi trân trọng và đánh giá cao mọi ý kiến đóng góp trong quá trình sử dụng tài liệu này. Nếu có
vướng mắc trong quá trình sử dụng, xin vui lòng liên hệ với Kiểm toán viên của chúng tôi để nhận
được sự hỗ trợ cần thiết.
Nhân dịp này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng tới hoạt động kiểm
toán, tư vấn tài chính kế toán, tư vấn thuế và các dịch vụ chuyên ngành của Hãng Kiểm toán AASC.
Chúng tôi rất mong được thiết lập và duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với Quý khách hàng.
Trân trọng kính chào./.
HÃNG KIỂM TOÁN AASC

1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
T: +84-4-3824.1990 | F: +84-4-38253.973
E: aaschn@hn.vnn.vn | W: aasc.com.vn
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Các điểm khác biệt

Thông tư 45/2013/TT-BTC

Thông tư 203/2009/TT-BTC

1

Nguyên giá tài sản
cố định

Nguyên giá tài sản phải được xác định
một cách tin cậy và có giá trị từ
30.000.000 đồng trở lên.

Nguyên giá tài sản phải được
xác định một cách tin cậy và
có giá trị từ 10.000.000 đồng
trở lên.

2

Mục đích tính thuế

Thông tư không áp dụng cho mục đích
tính thuế, mà áp dụng cho việc trình bày
báo cáo tài chính. Việc tính chi phí khấu
hao được trừ cho mục đích tính thuế thu
nhập doanh nghiệp thì thực hiện theo các
văn bản của Cơ quan Thuế.

Thông tư áp dụng cho việc tính
chi phí khấu hao cho mục đích
xác định thuế thu nhập doanh
nghiệp.

3

Xác định các chi
phí không đủ điều
kiện để ghi nhận là
tài sản vô hình đối
với lợi thế kinh
doanh phát sinh từ
việc cổ phần hóa
doanh nghiệp nhà
nước

Các công ty cổ phần được chuyển đổi từ Không đề cập đến vấn đề này.
công ty nhà nước theo các Nghị định của
Chính phủ đã ban hành trước Nghị định
số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của
Chính phủ, có giá trị lợi thế kinh doanh
được tính vào giá trị doanh nghiệp khi xác
định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá
theo phương pháp tài sản và được cấp có
thẩm quyền phê duyệt thì thực hiện phân
bổ giá trị lợi thế kinh doanh theo quy định
tại Thông tư số 138/2012/TT-BTC ngày
20/8/2012 của Bộ Tài chính.
Theo Thông tư 138/2012/TT-BTC ngày
20/8/2012, Lợi thế kinh doanh được tính
vào chi phí hợp lý hợp lệ của doanh
nghiệp và thời gian phân bổ tối đa là 10
năm.

4

TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất
Liên quan tới quyền sử Thông tư 45/2013/TT-BTC phân biệt:
dụng đất đi thuê trả
“Quyền sử dụng đất thuê trước ngày có
tiền trước một lần
hiệu lực của Luật Đất đai năm 2003 mà
đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian
thuê hoặc đã trả trước tiền thuê đất cho
nhiều năm mà thời hạn thuê đất đã
được trả tiền còn lại ít nhất là năm năm
và được cơ quan có thẩm quyền cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” là
sản cố định vô hình. Đất đi thuê nếu
được cấp sổ đỏ thì được hạch toán là
tài sản cố định vô hình.

Trường hợp doanh nghiệp thuê
đất thì tiền thuê đất được tính
vào chi phí kinh doanh, không
ghi nhận là TSCĐ vô hình.

Theo
đó,
Thông
tư
203/2009/TT-BTC không phân
biệt đất đi thuê trả tiền trước
một lần có được cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất
hay không, nếu đi thuê thì tiền
thuê đất hạch toán là chi phí
trả trước và phân bổ vào chi
phí kinh doanh theo thời gian
Đất đi thuê không được cấp giấy chứng
thuê đất.
nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) thì tiền
thuê đất được hạch toán là chi phí trả
trước và phân bổ vào chi phí kinh
doanh theo thời gian thuê đất.
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Các điểm khác biệt

Thông tư 45/2013/TT-BTC

Thông tư 203/2009/TT-BTC

Đất đi thuê do Nhà Không thay đổi so với thông tư Trường hợp doanh nghiệp
nước giao đất
203/2009/TT-BTC nhưng quy định cụ được giao đất có thu tiền sử
thể hơn cho 02 trường hợp như sau:
dụng đất thì quyền sử dụng đất
được ghi nhận là tài sản cố
Nếu Quyền sử dụng đất được nhà
định vô hình.
nước giao có thu tiền sử dụng đất
được ghi nhận là tài sản cố định
vô hình;
Nếu Quyền sử dụng đất được Nhà
nước giao không thu tiền sử dụng
đất thì không được ghi nhận là
Tài sản cố định vô hình.
Đất chuyển nhượng Chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp Không quy định về vấn đề này.
hợp pháp giữa tổ chức, pháp giữa các tổ chức, cá nhân (bao
cá nhân
gồm quyền sử dụng đất có thời hạn,
quyền sử dụng đất không thời hạn)
được coi là tài sản cố định vô hình.
Khấu hao đối với TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất lâu
quyền sử dụng đất
dài có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận
chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâu
dài hợp pháp không được trích khấu
hao.

TSCĐ vô hình là quyền sử
dụng đất không phân biệt lâu
dài hay có thời hạn, đều không
được khấu hao.

TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất có
thời hạn thì được trích khấu hao.
Chi phí được trừ khi Quyền sử dụng đất lâu dài có thu tiền
tính thuế thu nhập sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng
doanh nghiệp
quyền sử dụng đất lâu dài hợp pháp
không được trích khấu hao và phân bổ
vào chi phí được 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 được phân bổ
dần vào chi phí được trừ theo thời hạn
được phép sử dụng đất ghi trong giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất được
trích khấu hao để tính vào chi phí hợp
lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
5

Theo thông tư này thì tài sản
cố định vô hình là Quyền sử
dụng đất không được trích
khấu hao. Do đó, không được
tính vào chi phí được trừ khi
tính thuế thu nhập doanh
nghiệp.

Quy định đối với Đối với các loại tài sản là nhà, đất đai Không quy định vấn đề này.
Công ty kinh doanh để bán, để kinh doanh của công ty kinh
doanh bất động sản thì doanh nghiệp
bất động sản
không được hạch toán là tài sản cố định
và không được trích khấu hao.
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Các điểm khác biệt

Thông tư 45/2013/TT-BTC

Thông tư 203/2009/TT-BTC

6

Về nguyên giá của Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính phản
ánh ở đơn vị thuê là giá trị của tài sản
TSCĐ thuê tài chính
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.

Nguyên giá của TSCĐ thuê tài
chính được xác định theo giá
thấp hơn giữa giá trị tại thời
điểm khởi đầu thuê và giá trị
hiện tại của khoản thanh toán
tiền thuê tối thiểu cộng (+) các
chi phí trực tiếp phát sinh ban
Đây là một điểm khác chứ không tác
đầu liên quan đến hoạt động
động đến thực tế của doanh nghiệp, bởi
thuê tài chính.
vì các doanh nghiệp. Bởi các doanh
nghiệp thường không xác định được
giá trị hiện tại của khoản thanh toán
tiền thuê tối thiểu. Do muốn xác định
được giá trị đó thì cần phải có một
đường cong lãi suất mà ở Việt Nam thì
rất khó xác định được lãi suất nào là lãi
suất thực tế.

7

Đối với việc cầm cố,
thế chấp tài sản và
giao dịch bán và thuê
lại tài sản cố định

Không quy định vấn đề này. Do đó, khi
phát sinh các nghiệp vụ này thì doanh
nghiệp căn cứ vào chế độ kế toán và
chuẩn mực kế toán Việt Nam để thực
hiện.

8

Đối với việc đánh giá
lại tài sản đã hết
khấu hao mang đi
góp vốn, điều chuyển
khi chia tách, sáp
nhập và chuyển đổi
loại
hình
doanh
nghiệp

Nguyên tắc đánh giá lại không thay đổi Nguyên tắc đánh giá lại: Đối
so với Thông tư 203/2009/TT-BTC.
với các TSCĐ đã hết khấu hao
được mang đi góp vốn, điều
Điểm khác biệt so với văn bản cũ là đối
chuyển khi chia tách, hợp nhất,
với các doanh nghiệp thực hiện cổ phần
sáp nhập, chuyển đổi loại hình
hóa, thời điểm trích khấu hao của các
doanh nghiệp thì cần phải thuê
TSCĐ nói trên là thời điểm doanh
tổ chức định giá chuyên
nghiệp được cấp Giấy chứng nhận
nghiệp để xác định giá trị của
đăng ký kinh doanh chuyển thành công
các TSCĐ nhưng không được
ty cổ phần.
thấp hơn 20% nguyên giá của
các tài sản đó.

Thông tư 203/2009/TT-BTC
có quy định về việc giao dịch
bán và thuê lại tài sản, kể cả
thuê lại tài sản dưới hình thức
thuê tài chính hoặc dưới hình
thức thuê hoạt động.

Thời điểm trích khấu hao đối
với những tài sản này là thời
điểm doanh nghiệp chính thức
nhận bàn giao đưa 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 nhưng phải đăng ký với
cơ quan thuế trước khi thực
hiện.
9

Đối với tài sản hình Đối với các công trình xây dựng cơ bản
thành từ đầu tư xây hoàn thành đưa vào sử dụng, doanh
nghiệp đã hạch toán tăng TSCĐ theo
dựng cơ bản
giá tạm tính do chưa thực hiện quyết

HÃNG KIỂM TOÁN AASC | Thành viên

Quốc tế tại Việt Nam

Trường hợp TSCĐ do đầu tư
xây dựng đã đưa vào sử dụng
nhưng chưa thực hiện quyết
toán thì doanh nghiệp hạch

6

TT

Các điểm khác biệt

Thông tư 45/2013/TT-BTC
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 được cấp có
thẩm quyền phê duyệt.

Thông tư 203/2009/TT-BTC
toán nguyên giá theo giá tạm
tính và điều chỉnh sau khi
quyết toán công trình hoàn
thành. Việc điều chỉnh được
thực hiện đối với cả nguyên
giá và khấu hao.

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 đưa vào sử dụng đến thời
điểm quyết toán được phê duyệt. Chi
phí khấu hao sau thời điểm quyết toán
được xác định trên cơ sở lấy giá trị
quyết toán tài sản cố định được phê
duyệt trừ (-) số đã 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.
10

Xử lý đối với tài sản
không đủ điều kiện
theo
thông
tư
45/2013/TT-BTC

Đối với các tài sản cố định doanh Không áp dụng.
nghiệp đang theo dõi, quản lý và trích
khấu hao theo Thông tư số
203/2009/TT-BTC nay không đủ tiêu
chuẩn về nguyên giá tài sản cố định
theo quy định tại Điều 3 của Thông tư
45/2013/TT-BTC thì giá trị còn lại của
các tài sản này được 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 tư này.
Tuy nhiên, Thông tư 45/2013/TT-BTC
có hiệu lực từ ngày 10/06 và áp dụng
cho năm tài chính 2013 nên việc
chuyển đổi tài sản cố định không đủ
tiêu chuẩn thành công cụ dụng cụ từ
thời điểm nào đang phát sinh vướng
mắc. Một số quan điểm cho rằng thời
điểm áp dụng từ đầu năm 2013 vì
thông tư áp dụng cho năm tài chính
2013, một số quan điểm cho rằng thời
điểm áp dụng từ ngày 10/06/2013 –
ngày thông tư có hiệu lực.
Theo quan điểm của chúng tôi, việc áp
dụng sẽ thực hiện từ ngày 10/06/2013
theo đúng ngày thông tư có hiệu lực vì
trước ngày 10/06/2013, Thông tư
203/2009/TT-BTC vẫn còn hiệu lực.
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Các điểm khác biệt

Thông tư 45/2013/TT-BTC

Thay đổi thời gian Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định
tương tự như Thông tư 203/2009/TTtrích khấu hao
BTC nhưng có bổ sung thêm quy định
đối với tài sản được hình thành dưới
hình thức BOT hoặc BCC.
Đối với những tài sản nêu trên, thời
gian trích khấu hao tài sản cố định
được xác định từ thời điểm đưa tài sản
cố định vào sử dụng đến khi kết thúc
dự án. Trường hợp thay đổi thời gian
trích khấu hao thì doanh nghiệp phải
cung cấp bằng chứng về hồ sơ của tài
sản hình thành qua hình thức BCC hay
BOT để báo cáo Bộ Tài chính xem xét
quyết định.

Thông tư 203/2009/TT-BTC
Trường 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, doanh nghiệp
phải lập phương 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 hưởng của việc tăng,
giảm khấu hao TSCĐ đến
kết quả sản xuất kinh
doanh và nguồn vốn trả
nợ các tổ chức tín dụng.

12
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Thẩm quyền phê Các đối tượng kinh tế do Bộ Tài chính
duyệt phương án phê duyệt:
thay đổi thời gian
Thay đổi từ “Các công ty con do
trích khấu hao tài sản
nhà nước nắm giữ 100% vốn điều
cố định
lệ” thành “Các công ty do nhà
nước nắm giữ từ 51% vốn điều lệ
trở lên”.

Bộ Tài chính phê duyệt đối với
các công ty nhà nước, bao
gồm: Công ty mẹ các Tập
đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà
nước; Các công ty con do nhà
nước nắm giữ 100% vốn điều
lệ; các công ty cổ phần do nhà
nước nắm giữ 51% vốn điều lệ
Thay đổi từ “Các công ty cổ phần trở lên thuộc các Tập đoàn
do nhà nước nắm giữ 51% vốn kinh tế, Tổng công ty nhà
điều lệ trở lên thuộc các Tập đoàn nước.
kinh tế, Tổng công ty nhà nước”
Sở Tài chính phê duyệt đối với
thành “Các công ty con do Công
các công ty nhà nước độc lập
ty mẹ Tập đoàn kinh tế, Tổng
trực thuộc các Bộ, Uỷ ban
công ty nắm giữ 51% vốn điều lệ
nhân dân tỉnh, các doanh
trở lên”.
nghiệp thuộc các thành phần
Thẩm quyền phê duyệt đối với các đơn kinh tế khác có trụ sở chính
vị do các Bộ thành lập: Theo Thông tư trên địa bàn.
203/2009/TT-BTC thì thẩm quyền ủy
quyền cho Sở Tài chính phê duyệt.
Theo Thông tư 45/2013/TT-BTC thì
thẩm quyền do Bộ Tài chính phê duyệt.

Xác định thời gian Điểm mới là trường hợp các dự án trên Đối với dự án đầu tư theo hình
khấu hao đối với dự có phát sinh doanh thu không đều trong thức B.O.T, B.C.C, thời gian
án đầu tư theo hình các năm thực hiện dự án mà việc tính trích khấu hao tài sản cố định
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Các điểm khác biệt
thức BOT hoặc BCC
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Thông tư 45/2013/TT-BTC

Thông tư 203/2009/TT-BTC

khấu hao theo quy định tại thông tư này được xác định từ thời điểm
làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh đưa tài sản cố định vào sử
của doanh nghiệp thì doanh nghiệp báo dụng đến khi kết thúc dự án.
cáo Bộ Tài chính xem xét quyết định
việc tăng, giảm khấu hao theo quy định
tại khoản 3 Điều 10 của Thông tư.

Khấu
hao
theo Điều kiện 1 và 2 không thay đổi, sửa Áp dụng cho tài sản cố định
thỏa mãn điều kiện:
phương pháp sản đổi điều kiện thứ 3 như sau:
lượng
Công suất sử dụng thực tế bình quân
Trực tiếp liên quan đến
tháng trong năm tài chính không thấp
sản xuất sản phẩm;
hơn 100% công suất thiết kế.
Xác định được tổng số
lượng, khối lượng sản
phẩm sản xuất theo công
suất thiết kế của TSCĐ;
Công suất sử dụng thực tế
bình quân tháng trong
năm tài chính không thấp
hơn 50% công suất thiết
kế.

15

Khung khấu hao đối Thông tư 45/2013/TT-BTC có sự điều
chỉnh tăng thời gian trích khấu hao tối
với máy móc thiết bị
đa đối với một số tài sản là máy móc,
thiết bị lên đến 15 năm hoặc 20 năm
thay vì Thông tư 203/2009/TT-BTC
chỉ tối đa là 10 hoặc 12 năm. Chi tiết
phụ lục 1.

16

Đăng ký phương Doanh nghiệp tự quyết định phương
pháp trích khấu hao, thời gian trích
pháp trích khấu hao
khấu hao TSCĐ theo quy định và chỉ
cần thông báo với cơ quan thuế trực
tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực
hiện.

Doanh nghiệp thực hiện đăng
ký phương pháp trích khấu hao
TSCĐ mà doanh nghiệp lựa
chọn áp dụng với cơ quan thuế
trực tiếp quản lý trước khi thực
hiện trích khấu hao.

Doanh nghiệp không cần phê duyệt của Trường hợp việc lựa chọn của
cơ quan thuế về việc lựa chọn Phương doanh nghiệp không trên cơ sở
pháp khấu hao.
có đủ các điều kiện quy định
thì trong vòng 30 ngày kể từ
ngày cơ quan thuế trực tiếp
quản lý nhận được đăng ký
phương pháp trích khấu hao tài
sản cố định của doanh nghiệp
(tính theo dấu bưu điện), cơ
quan thuế có trách nhiệm
thông báo bằng văn bản cho
doanh nghiệp biết để thay đổi
phương pháp khấu hao cho
phù hợp.
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Thông tư 45/2013/TT-BTC

Số lần thay đổi Mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay
phương pháp trích đổi một lần phương pháp trích khấu
hao trong quá trình sử dụng và phải
khấu hao
thông báo bằng văn bản cho cơ quan
thuế quản lý trực tiếp.

Thông tư 203/2009/TT-BTC
Mỗi tài sản cố định chỉ được
phép thay đổi phương pháp
trích khấu hao tối đa không
quá hai lần trong quá trình sử
dụng và phải có ý kiến bằng
văn bản của cơ quan thuế
quản lý trực tiếp.

10
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Phụ lục: So sánh các thay đổi liên quan đến thời gian
sử dụng tài sản cố định
Thông tư 203 ngày
20/10/2009 của BTC

Thông tư 45 ngày
24/5/2013 của BCT

So sánh

Thời gian
sử dụng
tối thiểu
(năm)

Thời gian
sử dụng
tối đa
(năm)

Thời gian
trích
khấu hao
tối thiểu
(năm)

Thời gian
trích
khấu hao
tối đa
(năm)

Thời gian
trích
khấu hao
tối thiểu
(năm)

Thời gian
trích
khấu hao
tối đa
(năm)

1. Máy phát động lực

8

10

8

15



↑5

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

7

10

7

20



↑10

3. Máy biến áp và thiết bị nguồn điện

7

10

7

15



↑5

4. Máy móc, thiết bị động lực khác

6

10

6

15



↑5

1. Máy công cụ

7

10

7

15



↑5

2. Máy móc thiết bị dùng trong ngành
khai khoáng

5

10

5

15



↑5

3. Máy kéo

6

8

6

15



↑7

4. Máy dùng cho nông, lâm nghiệp

6

8

6

15



↑7

5. Máy bơm nước và xăng dầu

6

8

6

15



↑7

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

7

10

7

15



↑5

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

6

10

6

15



↑5

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

10

20

10

20





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

5

12

5

15



↑3

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

7

10

7

15



↑5

11. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành
dệt

10

15

10

15





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

5

7

5

10



↑3

13. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành
giấy

5

15

5

15





14. Máy móc, thiết bị sản xuất, chế biến
lương thực, thực phẩm

7

12

7

15



↑3

Danh mục các nhóm tài sản cố định

A - Máy móc, thiết bị động lực

B - Máy móc, thiết bị công tác
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Thông tư 203 ngày
20/10/2009 của BTC

Thông tư 45 ngày
24/5/2013 của BCT

So sánh

Thời gian
sử dụng
tối thiểu
(năm)

Thời gian
sử dụng
tối đa
(năm)

Thời gian
trích
khấu hao
tối thiểu
(năm)

Thời gian
trích
khấu hao
tối đa
(năm)

Thời gian
trích
khấu hao
tối thiểu
(năm)

Thời gian
trích
khấu hao
tối đa
(năm)

15. Máy móc, thiết bị điện ảnh, y tế

6

12

6

15



↑3

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

3

15

3

15





17. Máy móc, thiết bị sản xuất dược
phẩm

6

10

6

10





18. Máy móc, thiết bị công tác khác

5

12

5

12





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

10

20

10

20





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

7

10

7

10





21. Máy móc thiết bị xây dựng

8

12

8

15



↑3

22. Cần cẩu

10

20

10

20





1. Thiết bị đo lường, thử nghiệm các đại
lượng cơ học, âm học và nhiệt học

5

10

5

10





2. Thiết bị quang học và quang phổ

6

10

6

10





3. Thiết bị điện và điện tử

5

8

5

10



↑2

4. Thiết bị đo và phân tích lý hoá

6

10

6

10





5. Thiết bị và dụng cụ đo phóng xạ

6

10

6

10





6. Thiết bị chuyên ngành đặc biệt

5

8

5

10



↑2

7. Các thiết bị đo lường, thí nghiệm khác

6

10

6

10





8. Khuôn mẫu dùng trong công nghiệp
đúc

2

5

2

5





1. Phương tiện vận tải đường bộ

6

10

6

10





2. Phương tiện vận tải đường sắt

7

15

7

15





3. Phương tiện vận tải đường thuỷ

7

15

7

15





4. Phương tiện vận tải đường không

8

20

8

20





5. Thiết bị vận chuyển đường ống

10

30

10

30





6. Phương tiện bốc dỡ, nâng hàng

6

10

6

10





7. Thiết bị và phương tiện vận tải khác

6

10

6

10





5

8

5

8





Danh mục các nhóm tài sản cố định

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 lường
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Thông tư 203 ngày
20/10/2009 của BTC

Thông tư 45 ngày
24/5/2013 của BCT

So sánh

Thời gian
sử dụng
tối thiểu
(năm)

Thời gian
sử dụng
tối đa
(năm)

Thời gian
trích
khấu hao
tối thiểu
(năm)

Thời gian
trích
khấu hao
tối đa
(năm)

Thời gian
trích
khấu hao
tối thiểu
(năm)

Thời gian
trích
khấu hao
tối đa
(năm)

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

3

8

3

8





3. Phương tiện và dụng cụ quản lý khác

5

10

5

10





1. Nhà cửa loại kiên cố.

25

50

25

50





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

6

25

6

25





3. Nhà cửa khác.

6

25

6

25





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

5

20

5

20





5. Kè, đập, cống, kênh, mương máng.

6

30

6

30





10

40

Mới

Mới

Danh mục các nhóm tài sản cố định

G - Nhà cửa, vật kiến trúc

6. Bến cảng, ụ triền đà…
5

10

5

10





1. Các loại súc vật

4

15

4

15





2. Vườn cây công nghiệp, vườn cây ăn
quả, vườn cây lâu năm.

6

40

6

40





3. Thảm cỏ, thảm cây xanh.

2

8

2

8





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

4

25

4

25





2

20

Mới

Mới

7. Các vật kiến trúc khác
H - Súc vật, vườn cây lâu năm

K - Tài sản cố định vô hình khác.
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www.aasc.com.vn

Nam hoạt động độc lập cung cấp các dịch vụ chuyên ngành về Kế toán,

AASC TẠI HÀ NỘI - TRỤ SỞ CHÍNH

Kiểm toán và Tư vấn Tài chính, Thuế.

T: 04-38241990
F: 04-38253973

Hiện nay AASC có trên 350 nhân viên, cộng tác viên, trong đó có 59
kiểm toán viên chuyên nghiệp có Chứng chỉ cấp Nhà nước (CPA) và

E: aaschn@hn.vnn.vn
A: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chứng chỉ Quốc tế ACCA, 18 thẩm định viên về giá, 54 chuyên gia có
Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về Thuế. AASC đã và đang

AASC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

cung cấp các dịch vụ chuyên ngành như: Kiểm toán, Kế toán, Tư vấn tài

T: 08-38485983 / 08-38485776

chính, quản trị kinh doanh, Tư vấn thuế, Đào tạo và hỗ trợ tuyển dụng,

F: 08-35471838
E: aaschcm@aasc.com.vn

Giám định tài chính - kế toán.
Theo xếp hạng của Bộ Tài chính và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt

A: Số 17 Sông Thương, Phường 2, Quận Tân
Bình, TP. Hồ Chí Minh

Nam (VACPA), hiện nay Hãng kiểm toán AASC là công ty kiểm toán
đứng vị trí số 1 trong Hệ thống các công ty kiểm toán của Việt Nam, chỉ

AASC TẠI QUẢNG NINH
T: 033-3627571

đứng sau Big 4 - bốn công ty kiểm toán lớn nhất thế giới đang hoạt động

F: 033-3687572

tại Việt Nam. Với vị trí được xếp hạng này, Hãng kiểm toán AASC xứng

E: aascqn@aasc.com.vn

đáng là 1 trong 2 công ty kiểm toán kế toán được thành lập đầu tiên tại

A: Số 8 Chu Văn An, Hạ Long, Quảng Ninh

Việt Nam.
Khách hàng của AASC rất đa dạng, bao gồm tất cả các lĩnh vực kinh tế,
thành phần kinh tế: Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty nhà nước, công ty

AASC CONSULTING GROUP (ACG)

có vốn đầu tư nước ngoài, công ty niêm yết, công ty cổ phần, ngân hàng

T: 04-38248372

thương mại. AASC cũng là một trong hai công ty kiểm toán đầu tiên của

F: 04-38248326

Việt Nam được Ngân hàng Thế giới (WB) chấp thuận kiểm toán các dự
án sử dụng vốn vay của WB và của các tổ chức tài chính, tín dụng quốc

E: info@acgcousulting.com.vn
A: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
W: acgconsulting.com.vn

tế.
Hãng Kiểm toán AASC là Thành viên của mạng lưới HLB Quốc tế - một
mạng lưới các công ty Kế toán và Tư vấn quản trị chuyên nghiệp hiện
đang phát triển hết sức mạnh mẽ. Thành lập năm 1969, HLBI nằm trong
số ít mạng lưới kế toán kiểm toán quốc tế dẫn đầu, cung cấp dịch vụ cho
khách hàng qua các công ty thành viên tại hơn 100 quốc gia.
Sự am hiểu sâu sắc và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý Kinh tế, Tài
chính, Kế toán, Kiểm toán, Thuế giúp AASC phục vụ với chất lượng tốt
nhất bất kỳ dịch vụ chuyên ngành nào mà khách hàng yêu cầu./.
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