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Chế độ quản lý, sử dụng
và trích khấu hao TSCĐ 

(Tiếp theo)

N ê tắ t í h khấ h TSCĐ◙ Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ 

■ Thời gian khấu hao của TSCĐ hữu hình

■ Thời gian khấu hao của TSCĐ vô hình

■ Thời gian khấu hao của các trường hợp đặc biệt

■ Các phương pháp khấu hao

Hiệ l hi hà h◙ Hiệu lực thi hành

◙ Phụ lục 1: Khung thời gian trích khấu hao

◙ Phụ lục 2: Các phương pháp trích khấu hao

Đối tượng và phạm vi áp dụng

Thông tư này áp dụng cho doanh nghiệp được g y p ụ g g ệp ợ
thành lập và hoạt động tại Việt Nam

Việc tính và trích khấu hao theo Thông tư này 
được thực hiện đối với từng TSCĐ của DN

Vậy là Thông tư này áp dụng cho mục đích
kế toán hay thuế?y

• Nếu là thuế đã có quy định của luật thuế (TT số 123/2012)

• Nếu là kế toán đã có chuẩn mực kế toán (VAS02 và VAS03)
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Đối tượng và phạm vi áp dụng

Thông tư 203/2009

ể

Thông tư 45/2013

ể

Lưu ýLưu ý

◙ Có ghi rõ để phục vụ mục
đích tính thuế TNDN (Chi 
phí khấu hao TSCĐ tính
theo quy định tại Thông tư
này được sử dụng để xác
định chi phí được trừ khi
tí h th ế TNDN)

◙ Không ghi để phục vụ mục
đích tính thuế TNDN

◙ Tuy nhiên, ở phần “hiệu lực
thi hành” TT này lại sửa đổi, 
bổ sung TT 123/2012 về chi 
phí được trừ để tính thuế

tính thuế TNDN)
p
TNDN đối với quyền sử
dụng đất – Xem phần sau

Tiêu chuẩn và nhận biết TSCĐ

1. Tài sản cố định hữu hình1. Tài sản cố định hữu hình

Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong
tương lai từ việc sử dụng tài sản đó

Có thời gian sử dụng trên 1 năm

TSCĐ hữu 
hình có kết 
cấu độc lập, 
hoặc gồm 
nhiều bộ 
phận riêng lẻ 

ế

Có nguyên giá xác định một cách đáng 
tin cậy và có giá tri từ 30 triệu đồng

liên kết với
nhau, đảm 
bảo 3 yếu tố:
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Tiêu chuẩn và nhận biết TSCĐ

2. Tài sản cố định vô hình2. Tài sản cố định vô hình

Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong
tương lai từ việc sử dụng tài sản đó

Có thời gian sử dụng trên 1 năm

TSCĐ vô 
hình là các 
khoản chi 
thực tế 
nhưng không 
hình thành 

Có nguyên giá xác định một cách đáng 
tin cậy và có giá tri từ 30 triệu đồng

TS hữu hình, 
vẫn đảm bảo 
3 yếu tố:

Tiêu chuẩn và nhận biết TSCĐ

1 Tính khả thi về mặt kỹ thuật đảm bảo cho việc hoàn thành

2. Tài sản cố định vô hình (tiếp theo)2. Tài sản cố định vô hình (tiếp theo)
1. Tính khả thi về mặt kỹ thuật đảm bảo cho việc hoàn thành 

và đưa tài sản vào sử dụng hoặc để bán

2. DN dự định hoàn thành TSVH để sử dụng hoặc để bán

3. DN có khả năng sử dụng hoặc bán TSVH đó

4. TSVH đó phải tạo ra được lợi ích kinh tế trong tương lai

5. Có đủ các nguồn lực về kỹ thuật, tài chính và nguồn lực 
khác để hoàn tất các giai đoạn triển khai, bán hoặc sử 
dụng TSVH đó

Chi phí phát sinh 
trong giai đoạn 
triển khai được 
coi là TSCĐ vô 
hình nếu thỏa 

6. Có khả năng xác định một cách chắc chắn toàn bộ chi phí 
trong giai đoạn triển khai để tạo ra TSVH đó 

7. Ước tính có đủ tiêu chuẩn về thời gian sử dụng và giá trị 
theo quy định cho TSCĐ vô hình

mãn đồng thời 7
điều kiện:



7/30/2013

5

Tiêu chuẩn và nhận biết TSCĐ

Chi phí thành lập doanh nghiệp

Khô
Chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh ngh.

Chi phí cho giai đoạn nghiên cứu

Chi phí chuyển dịch địa điểm

Không
ghi nhận
là TSCĐ 
vô hình
và phải
phân bổ
tối đa 3

ố ể

Chi mua bằng sáng chế

9

Chi mua nhãn hiệu th mại

năm đối
với:

Lợi thế kinh doanh

Chuyển giao công nghệChí phí đào tạo nhân viên

Tiêu chuẩn và nhận biết TSCĐ

2. Tài sản cố định vô hình (tiếp theo)2. Tài sản cố định vô hình (tiếp theo)

Đối với các công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà 

nước theo quy định của Chính phủ đã ban hành trước Nghị

định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 về chuyển DN 

100%vốn NN thành công ty cổ phần, có giá trị lợi thế kinh

doanh được tính vào giá trị DN khi xác định giá trị DN để cổ

ầ ấ ẩphần 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 Thông tư số 138/2012/TT-BTC của BTC
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Cộ tất ả áGiá

Xác định nguyên giá TSCĐ hữu hình

1. TSCĐ hữu hình do mua sắm1. TSCĐ hữu hình do mua sắm

Nguyên giá

Cộng tất cả các
chi phí liên quan
đến thời điểm
đưa tài sản vào
sử dụng

Giá mua

Nếu mua trả
chậm, tính

theo giá mua
trả ngay

Nguyên giá bao gồm
lãi tiền vay phát sinh
trong quá trình đầu tư

ế

Xác định nguyên giá TSCĐ hữu hình

1. TSCĐ hữu hình do mua sắm1. TSCĐ hữu hình do mua sắm

Giá mua Các khoản thuế

Chi phí vận
chuyển, bốc dỡ

Chi phí lắp
đặt, chạy thử, …

Chi phí bảo hiểm trong
quá trình vận chuyển
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ố ắ ề ấ

Xác định nguyên giá TSCĐ hữu hình

1. TSCĐ hữu hình do mua sắm1. TSCĐ hữu hình do mua sắm

Đối với TSCĐ là nhà cửa có gắn với quyền sử dụng đất

TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến t.

Nguyên giá của Nhà cửa do mua sắm

(*) Nếu quyền sử dụng đất đủ tiêu chuẩn để ghi nhận là TSCĐ vô hình

TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất (*)

ế ể

Xác định nguyên giá TSCĐ hữu hình

1. TSCĐ hữu hình do mua sắm (tiếp theo)1. TSCĐ hữu hình do mua sắm (tiếp theo)

Nếu Nhà cửa được dỡ bỏ hay hủy bỏ để xây dựng mới:

TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất (*)

Giá trị quyết toán công trình mới xây

(*) Nếu quyền sử dụng đất đủ tiêu chuẩn để ghi nhận là TSCĐ vô hình

Tài sản gỡ bỏ, hủy bỏ phải thanh lý
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Xác định nguyên giá TSCĐ hữu hình

2. TSCĐ hữu hình do trao đổi2. TSCĐ hữu hình do trao đổi

Trao đổi với một TS không
tương tự hoặc TS khác

Giá trị còn lại của TS Giá trị hợp lý của TS nhận

(+) trả thêm (-) thu về

Trao đổi với một TS 
tương tự

Các khoản thuế

Các chi phí liên quan

Xác định nguyên giá TSCĐ hữu hình

3. TSCĐ hữu hình tự xây dựng hoặc tự sản xuất3. TSCĐ hữu hình tự xây dựng hoặc tự sản xuất

Giá trị quyết toán
công trình khi
đưa vào sử dụng

Giá hà h h ế

TSCĐ tự xây dựngTSCĐ tự xây dựng

Nếu chưa quyết toán, lấy giá tạm tính

Giá thành thực tế
+ Chi phí lắp đặt
+ Chi phí khác

TSCĐ tự sản xuấtTSCĐ tự sản xuất
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Xác định nguyên giá TSCĐ hữu hình

4. TSCĐ hữu hình do đầu tư xây dựng4. TSCĐ hữu hình do đầu tư xây dựng

TSCĐ do đầu tư 
xây dựng qua   

giao thầu

TSCĐ do đầu tư 
xây dựng qua   

giao thầu

Giá trị quyết toán
+ Lệ phí trước bạ
+ Chi phí khác

TSCĐ là úTSCĐ là ú Chi hí h ế đã

Nếu chưa quyết toán, lấy giá tạm tính

TSCĐ là con súc 
vật làm việc, cây 

lâu năm

TSCĐ là con súc 
vật làm việc, cây 

lâu năm

Chi phí thực tế đã
chi từ lúc hình
thành đến khai thác

Xác định nguyên giá TSCĐ hữu hình

5. TSCĐ hữu hình đối với các trường hợp khác5. TSCĐ hữu hình đối với các trường hợp khác

Giá trị theo đánh giá
thực tế của Hội đồng

giao nhận

TSCĐ được cấp hoặc được 
điều chuyển đến
TSCĐ được cấp hoặc được 
điều chuyển đến

Giá trị còn lại của TS
+ Chi phí liên quan

TSCĐ được tài trợ, biếu, 
tặng, phát hiện thừa
TSCĐ được tài trợ, biếu, 
tặng, phát hiện thừa

Giá trị do các thành
viên nhất trí

TSCĐ nhận góp vốn, nhận 
lại vốn góp
TSCĐ nhận góp vốn, nhận 
lại vốn góp
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Xác định nguyên giá TSCĐ vô hình

1. TSCĐ vô hình do mua sắm1. TSCĐ vô hình do mua sắm

Nguyên giá TSCĐ vô
hình do mua sắm

Giá mua thực tế 

Các khoản thuế 

Nếu mua trả chậm, trả góp

Giá mua trả tiền ngay 
(không bao gồm lãi)

Các chi phí liên quan 

Xác định nguyên giá TSCĐ vô hình

2. TSCĐ vô hình mua theo hình thức trao đổi2. TSCĐ vô hình mua theo hình thức trao đổi

Trao đổi với một TS không
tương tự hoặc TS khác

Giá trị còn lại của TS Giá trị hợp lý của TS nhận

(+) trả thêm (-) thu về

Trao đổi với một TS 
tương tự

Các khoản thuế

Các chi phí liên quan
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Xác định nguyên giá TSCĐ vô hình

3. TSCĐ vô hình trong một số trường hợp khác3. TSCĐ vô hình trong một số trường hợp khác

TSCĐ vô hình được cấp, biếu, tặngTSCĐ vô hình được cấp, biếu, tặng

TSCĐ vô hình được điều chuyểnTSCĐ vô hình được điều chuyển

Giá trị hợp lý
+ CP liên quan

Nguyên giá và
Giá trị còn lại

TSCĐ vô hình được tự tạo từ nội bộTSCĐ vô hình được tự tạo từ nội bộ
Chi phí xây

dựng, thử nghiệm

Xác định nguyên giá TSCĐ vô hình

3. TSCĐ vô hình trong một số trường hợp khác3. TSCĐ vô hình trong một số trường hợp khác

TSCĐ vô hình quyền tác giả, 
quyền sở hữu công nghiệp, quyền 
đối với giống cây trồng theo quy 
định của Luật sở hữu trí tuệ

TSCĐ vô hình quyền tác giả, 
quyền sở hữu công nghiệp, quyền 
đối với giống cây trồng theo quy 
định của Luật sở hữu trí tuệ

Toàn bộ
chi phí
thực tế
đã chi

TSCĐ là chương trình phần mềm 
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Xác định nguyên giá TSCĐ vô hình

3. TSCĐ vô hình trong một số trường hợp khác3. TSCĐ vô hình trong một số trường hợp khác

Quyền phát hành

Danh sách khách hàng

Chi phí phát
sinh trong nội
bộ DN không
đáp ứng được
tiêu chuẩn và

nhận biết

Chi phí
kinh

doanh

Chi phí
kinh

doanh

Chi phí
kinh

doanh

Nhãn hiệu hàng hóa

g

Chi phí nghiên cứu

nhận biết
TSCĐ vô hình

như:

Xác định nguyên giá TSCĐ vô hình

4. TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất4. TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất: là TSCĐ vô hình

Quyền sử dụng đất: không là TSCĐ vô hình

1

2

24

y ụ g g
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Xác định nguyên giá TSCĐ vô hình

4. TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất4. TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất được xem là TSCĐ vô hình khi:

Được nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hoặc không thời hạn

Đất thuê trước ngày Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực 
và đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuêg

Đất thuê đã trả trước tiền thuê cho nhiều năm mà thời hạn 
thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất là 5 năm và được 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Toàn bộ khoản chi ra để có quyền sử dụng đất hợp pháp
Nguyên

Xác định nguyên giá TSCĐ vô hình

Chi phí cho đền bù

Chi phí giải phóng mặt bằng

Chi phí san lắp mặt bằng

Nguyên
giá của
TSCĐ 

vô hình
là quyền
sử dụng
đất
được

26

Giá trị quyền sử dụng đất nhận góp vốn

được
xác định
như sau:

Lệ phí trước bạ; hoặc
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Xác định nguyên giá TSCĐ vô hình

4. TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất4. TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất không phải là TSCĐ vô hình khi:

Quyền sử dụng đất được nhà nước giao không có thu tiền 
sử dụng đất 

Đất thuê sau ngày Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực 
kể cả tiền thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê, và ộ g ,
không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
Phân bổ vào chi phí theo số năm thuê đất

Tiền thuê đất trả hàng năm  Chi phí trong kỳ 

Xác định nguyên giá TSCĐ vô hình

4. TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất4. TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất của công ty kinh doanh BĐS

Đất đai để bán, để kinh doanh của công ty kinh doanh 
BĐS không được ghi nhận là TSCĐ vô hình của công ty  

Nhà để bán, để kinh doanh của công ty kinh doanh BĐS 
không được ghi nhận là TSCĐ hữu hình của công tykhông được ghi nhận là TSCĐ hữu hình của công ty

Tất cả nhà và đất đai này của công ty kinh doanh BĐS là 
hàng hóa của công ty
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Xác định nguyên giá TS thuê tài chính

5. TSCĐ thuê tài chính5. TSCĐ thuê tài chính

Giá trị của tài sản 
thuê tại thời điểm 
khởi đầu thuê TS

Các chi phí trực 
tiếp phát sinh ban 
đầu liên quan đến 
hoạt động thuê TC

Nguyên giá TS thuê tài chính

Thay đổi nguyên giá TSCĐ 

Có 3 trường hợp thay đổi nguyên giá TSCĐ:

Thay đổi do đánh giá lại TSCĐ1

Thay đổi do đầu tư nâng cấp TSCĐ2

30

Thay đổi do tháo gỡ một bộ phận TSCĐ3
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Có 3 trường hợp đánh giá lại nguyên giá TSCĐ:

Thay đổi nguyên giá TSCĐ 

Có 3 trường hợp đánh giá lại nguyên giá TSCĐ:

Thực hiện tổ chức lại DN, chuyển đổi sở hữu DN, chuyển 
đổi hình thức DN: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, cổ phần 
hoá, bán, khoán, cho thuê, chuyển đổi công ty TNHH thành 

Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

, , , , y g y
công ty CP, chuyển đổi công ty CP thành công ty TNHH

Dùng tài sản để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp

Thay đổi nguyên giá TSCĐ 

Khi thay đổi nguyên giá phải lập biên bản ghi rõ:

Biên bản  Căn cứ thay đổi

Xác định lại các chỉ tiêu như:
• Nguyên giá
• Giá trị còn lại
• Khấu hao lũy kếKhấu hao lũy kế
• Thời gian sử dụng tài sản

 Hạch toán kế toán



7/30/2013

17

Nguyên tắc quản lý TSCĐ

Bốn (4) nguyên tắc quản lý TSCĐ:

1.    Mọi TSCĐ phải có hồ sơ riêng, được phân loại và theo dõi
chi tiết trong sổ TSCĐ

Mỗi TSCĐ phải được quản lý theo nguyên giá, hao mòn
lũy kế, và giá trị còn lại trên sổ sách kế toán

TSCĐ không còn dùng, chờ thanh lý, nhưng chưa khấu hao

TSCĐ đã khấu hao hết, nhưng vẫn tham gia sản xuất kinh
doanh, phải tiếp tục quản lý như các tài sản khác

hết, phải tiếp tục quản lý và trích khấu hao

TSCĐ dùng cho mục đích kinh doanhTSCĐ dùng cho mục đích kinh doanh

Phân loại TSCĐ

TSCĐ dùng cho mục đích kinh doanhTSCĐ dùng cho mục đích kinh doanh

Căn cứ
mục đích
sử dụng, 

TSCĐ 
được

TSCĐ dùng cho mục đích phúc lợi, sự nghiệpTSCĐ dùng cho mục đích phúc lợi, sự nghiệp

TSCĐ bảo quản hộ, giữ hộ, cất giữ hộTSCĐ bảo quản hộ, giữ hộ, cất giữ hộ

34

phân loại
như sau: Tùy theo yêu cầu quản lý, TSCĐ có thể được Tùy theo yêu cầu quản lý, TSCĐ có thể được 

phân loại chi tiết hơnphân loại chi tiết hơn
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Nhà cửa, vật kiến trúc
TSCĐ 

Phân loại TSCĐ

Máy móc & thiết bị

Phương tiện vận tải

Thiết bị, dụng cụ quản lý

hữu
hình
dùng
cho
mục
đích

35

Các TSCĐ khác

đích
kinh

doanh:

Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc

Quyền phát hành

Phân loại TSCĐ

Bằng sáng chế, phát minh

Tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học,  

Bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng

TSCĐ 
vô hình
dùng
cho
mục
đích
ki h ể

36

Giống cây trồng và vật liệu nhân giống

kinh
doanh:

Kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, 
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Tăng nguyên giá của TSCĐChi phí nâng cấp TSCĐChi phí nâng cấp TSCĐ

Đầu tư nâng cấp & Sửa chữa TSCĐ

Tăng nguyên giá của TSCĐChi phí nâng cấp TSCĐChi phí nâng cấp TSCĐ

Chi phí sửa chữa TSCĐChi phí sửa chữa TSCĐ

• Không tăng nguyên giá
của TSCĐ

• Chi phí trong kỳ
• Phân bổ không quá 3 năm

ế ố h hi lớ h ố
Trường hợp sửa chữa 
theo dự toán trích trước
Trường hợp sửa chữa 
theo dự toán trích trước

• Nếu số thực chi lớn hơn số
trích trước, tăng chi phí

• Nếu số thực chi nhỏ hơn số
trích trước, giảm chi phí

Đầu tư nâng cấp & Sửa chữa TSCĐ

Các chi phí phát sinh sau
ầ Tăng nguyên giá

của TSCĐ vô hình

Tài sản
vô hình

khi ghi nhận ban đầu được
đánh giá một cách chắc
chắn làm tăng lợi ích kinh
tế so với ban đầu

Các chi phí khác liên quan
Tă hi hí ki h

p q
đến TSCĐ vô hình phát
sinh sau ghi nhận ban đầu

Tăng chi phí kinh
doanh
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Cho thuê, cầm cố, thế chấp,  
nhượng bán & thanh lý TSCĐ

TSCĐ thuê hoạt động

Doanh nghiệp đi thuê

• Quản lý, sử dụng TSCĐ theo 
các quy định hợp đồng thuê

• Chi phí thuê TSCĐ hạch 
toán vào chi phí kinh doanh

Doanh nghiệp cho thuê
Với tư cách là chủ sở hữu, 
phải theo dõi, quản lý TSCĐ 
cho thuê

Cho thuê, cầm cố, thế chấp,  
nhượng bán & thanh lý TSCĐ

TSCĐ thuê tài chính

Doanh nghiệp đi thuê

• Quản lý, sử dụng TSCĐ như 
tài sản của mình

• Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ 
đã cam kết trong hợp đồng

ầ
Doanh nghiệp cho thuê

Với tư cách là chủ đầu tư, 
phải theo dõi và thực hiện 
đúng quy định của hợp đồng 
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Cho thuê, cầm cố, thế chấp,  
nhượng bán & thanh lý TSCĐ

TSCĐ vừa thuê hoạt động
vừa thuê tài chính

Nếu hợp đồng 
thuê tài sản (vừa 

thuê hoạt động và 
thuê tài chính)  

Bên đi thuê có 
trách nhiệm sửa 

chữa tài sản trong 
thời gian thuê 

Chi phí sửa chữa  
sẽ hạch toán vào 
chi phí hoặc phân 
bổ tối đa 3 năm

vừa thuê tài chính

Tất cả TSCĐ của DN là phải trích KH, trừ các 
trường hợp được quy định Xem Slide tiếp theo

1

Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ

Nguyên
tắc

chung

trường hợp được quy định – Xem Slide tiếp theo

Chi phí KH được trừ theo luật thuế TNDN2

TSCĐ phúc lợi vẫn được trích KH nếu tham gia3

42

4 TSCĐ mất, hỏng: giá trị còn lại sau khi trừ bồi
thường và bù đấp bằng Quỹ dự phòng tài chính, 
chênh lệch tính vào chi phí được trừ
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Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ

DN cho thuê TSCĐ hoạt động phải trích KH5

Nguyên
tắc

chung TSCĐ đã KH hết, khi đánh giá lại để góp vốn, 
không được thấp hơn 20% nguyên giá, và bắt 
đầu KH khi nhận bàn giao, từ 3 đến 5 năm

7

DN đi thuê tài chính TSCĐ phải trích KH6

43

DN cổ phần hóa không được ghi nhận phần 
chênh lệch giữa giá thực tế và sổ sách là TSCĐ 
mà phải phân bổ vào chi phí không quá 10 năm

8

Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ

Việc trích hay thôi trích KH bắt đầu từ ngày
(th ố à ủ thá ) tă h iả TSCĐ

9

Nguyên
tắc

chung

•Công trình XDCB hoàn thành đưa vào sử dụng 
phải KH theo giá tạm tính

•Khi quyết toán, phải điều chỉnh nguyên giá, 
nhưng không điều chỉnh KH

•KH mới tính theo giá trị còn lại và số năm còn lại

10

(theo số ngày của tháng) tăng hay giảm TSCĐ

44

TSCĐ theo TT203 nay không đủ tiêu chuẩn theo
TT 45 phải phân bổ vào CP, tối đa 3 năm

11
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TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng

Cá

Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ

TSCĐ chưa khấu hao hết bị mất

TSCĐ do DN quản lý mà không thuộc quyền sở hữu

TSCĐ không được quản lý, theo dõi, và ghi chép trong sổ

Các
trường

hợp
không
được
trích
khấu

45

TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài

hao
TSCĐ

TSCĐ phúc lợi phục vụ người lao động (trừ nhà nghỉ, … 

Thời gian khấu hao của TSCĐ hữu hình

Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ

Đối với TSCĐ còn mới: áp dụng khung thời gian của PL1

Thay đổi thời gian trích khấu hao: xem chi tiết ở Slide sau

Đối với TSCĐ đã qua sử dụng: tính lại thời gian trích KH

Thay đổi thời gian trích khấu hao: xem chi tiết ở Slide sau 

Trường hợp nâng cấp, tháo gỡ: tính lại thời gian trích KH 
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Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ

Khi thay đổi thời gian tính khấu hao, DN phải:

Về tuổi thọ kỹ
thuật theo t kế

Về hiện trạng

Lập phương
án và giải trình

BTC duyệt tập
đoàn, TCty

Công ty mẹ

Duyệt phương
án thay đổi

Thời gian không

Một lần đối
với một TS

Số lần được
thay đổi

47

Về hiện trạng
của TSCĐ

Ảnh hưởng đến
kết quả kinh d.

Công ty mẹ
duyệt Cty con

STC duyệt các
công ty của TP

Thời gian không
dài hơn tuổi thọ
kỷ thuật của TS

Thuế sẽ kiểm tra

Thời gian khấu hao của TSCĐ vô hình

Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ

DN tự xác định, nhưng không quá 20 năm

ố ề ề ề

Đối với TSCĐ là quyền sử dụng đất có thời hạn, quyền sử 
dụng đất thuê: thời gian được phép sử dụng đất

Đối với TSCĐ là quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, quyền 
đối với giống cây trồng: là thời hạn bảo hộ được ghi trên 
văn bằng bảo hộ theo quy định
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Thời gian khấu hao của các trường hợp đặc biệt

Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ

Đối với dự án BOT, BCC: thời gian trích khấu hao được xác định 
từ thời điểm đưa TSCĐ vào sử dụng đến khi kết thúc dự án. 
Trường hợp dự án có phát sinh doanh thu không đều trong các 
năm thực hiện dự án làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh thì 
DN báo cáo BTC xem xét quyết định việc tăng, giảm khấu hao

ố ề ấĐối với dây chuyền sản xuất có tính đặc thù quân sự và trực 
tiếp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại các công ty quốc 
phòng, công ty an ninh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công An quyết định 
khung thời gian trích khấu hao của các tài sản này

Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ

Ph há khấ h th đ ờ thẳ1 Phương pháp khấu hao theo đường thẳng1

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh2

Các

phương pháp
ấ

50

Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng SP3

khấu hao
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Phụ lục 1: Thời gian trích KH

Danh mục các nhóm TSCĐ Năm trích
KH tối thiểu

Năm trích
KH tối đa

A Máy móc, thiết bị động lực

1 Máy phát động lực 8 15

2 Máy phát điện, thuỷ điện, phong điện, ... 7 20

3 Máy biến áp và thiết bị nguồn điện 7 15

4 Máy móc, thiết bị động lực khác 6 15

B Máy móc, thiết bị công tác

1 Máy công cụ 7 15

2 Máy móc thiết bị dùng trong ngành khai khoáng 5 15

3 Máy kéo 6 15

4 Máy dùng cho nông, lâm nghiệp 6 15

Phụ lục 1: Thời gian trích KH

Xem Handout 1
để biết chi tiết về
khung thời gian
trích khấu hao

52
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Phụ lục 2: Phương pháp trích KH

Phương pháp khấu hao theo đường thẳngPhương pháp khấu hao theo đường thẳng

◙ Công ty A mua một TSCĐ, giá ghi trên hóa đơn là 119 triệu
đồng, chiết khấu mua hàng 5 triệu, vận chuyển 3 triệu đồng, 
lắp đặt và chạy thử 3 triệu đồng

Nguyên giá của TSCĐ 

Thời gian trích KH

Mức trích khấu hao

trung bình hàng năm =

lắp đặt và chạy thử 3 triệu đồng

◙ Tài sản có tuổi thọ kỹ thuật là 12 năm, dự kiến khấu hao là 10 
năm, phù hợp với quy định của Phụ lục 1

Phụ lục 2: Phương pháp trích KH

Phương pháp khấu hao theo đường thẳngPhương pháp khấu hao theo đường thẳng

12 triệu
Mức trích khấu hao

trung bình hằng năm =
119 tr – 5 tr +3 tr + 3 tr

10 years =

Nguyên giá của TSCĐ 

Thời gian trích KH

Mức trích khấu hao

trung bình hàng năm =

Nợ Có
Chi phí khấu hao TSCĐ 12,000  

Hao mòn lũy kế - TSCĐ 12,000  
             Ghi chép khấu hao năm
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Phụ lục 2: Phương pháp trích KH

PP khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnhPP khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

◙ Bảng hệ số điều chỉnh như sau:

1

Thời gian trích KH
Tỷ lệ khấu hao nhanh

(%)
= x 100

Thời gian trích khấu hao của TSCĐ Hệ số điều chỉnh (lần)

1 Đế     ă  (      ă ) 1 51 Đến 4 năm ( t  4 năm) 1,5

2 Trên 4 đến 6 năm (4 năm < t  6 năm) 2.0

3 Trên 6 năm (t > 6 năm) 2.5

ế ấ

Phụ lục 2: Phương pháp trích KH

PP khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnhPP khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

◙ Công ty A mua một thiết bị sản xuất các linh kiện điện tử mới 
với nguyên giá là 50 triệu đồng

◙ Thời gian trích khấu hao của TSCĐ theo quy định tại Phụ lục 
1 là 5 năm

◙ Tỷ lệ khấu hao hàng năm của tài sản cố định theo phương 
pháp khấu hao đường thẳng là 20%pháp khấu hao đường thẳng là 20%

◙ Tỷ lệ khấu hao nhanh theo phương pháp số dư giảm dần bằng 
20% x 2 (hệ số điều chỉnh) = 40%
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Phụ lục 2: Phương pháp trích KH

PP khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnhPP khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

ấ

Năm
thứ

Giá trị còn 
lại của TSCĐ

Cách tính
khấu hao năm

Mức khấu 
hao  năm

Mức khấu 
hao tháng

Khấu hao 
luỹ kế

1 50.000.000 50.000.000 x 40% 20.000.000 1.666.666 20.000.000

2 30.000.000 30.000.000 x 40% 12.000.000 1.000.000 32.000.000

3 18.000.000 18.000.000 x 40% 7.200.000 600.000 39.200.000

◙ Bảng tính khấu hao như sau:

4 10.800.000 10.800.000 : 2 5.400.000 450.000 44.600.000

5 10.800.000 10.800.000 : 2 5.400.000 450.000 50.000.000

Phụ lục 2: Phương pháp trích KH

Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượngPhương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng

◙ Tính mức trích khấu hao bình quân 1 đơn vị SP:

Mức trích khấu hao

tháng của TSCĐ =
Số lượng sản

xuất trong tháng x
Mức khấu hao

b/q một đơn vị

Nguyên giá của TSCĐ Mức trích khấu hao g y g

Số lượng theo công suất thiết kếb/q một đơn vị SP =
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ấ

Phụ lục 2: Phương pháp trích KH

Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượngPhương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng

◙ Công ty A mua máy ủi đất (mới 100%) với nguyên giá 450 
triệu đồng 

◙ Công suất thiết kế của máy ủi này là 30m3/giờ 

◙ Sản lượng theo công suất thiết kế của máy ủi này là 
2.400.000 m3 

ố ẩ ấ◙ Khối lượng sản phẩm đạt được trong năm thứ nhất của máy 
ủi này là: Xem Slide sau

Phụ lục 2: Phương pháp trích KH

Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượngPhương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng

Tháng Khối lượng SP hoàn thành Tháng Khối lượng SP hoàn thành

1 14.000 7 15.000

2 15.000 8 14.000

3 18.000 9 16.000

4 16.000 10 16.000

5 14 000 11 18 0005 14.000 11 18.000

6 15.000 12 18.000

Mức trích khấu hao bình quân tính cho 1 m3 đất ủi = 450 triệu đồng: 
2.400.000 m3 = 187,5 đ/m3
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Tháng Sản lượng thực tế tháng (m3) Mức trích khấu hao tháng (đồng)

1 14 000 14 000 x 187 5 = 2 625 000

Phụ lục 2: Phương pháp trích KH

14.000 14.000 x 187,5  2.625.000

2 15.000 15.000 x 187,5 = 2.812.500

3 18.000 18.000 x 187,5 = 3.375.000

4 16.000 16.000 x 187,5 = 3.000.000

5 15.000 15.000 x 187,5 = 2.812.500

6 14.000 14.000 x 187,5 = 2.625.000
7 15.000 15.000 x 187,5 = 2.812.500
8 14.000 14.000 x 187,5 = 2.625.000

9 16 000 16 000 x 187 5 = 3 000 00016.000 16.000 x 187,5  3.000.000
10 16.000 16.000 x 187,5 = 3.000.000

11 18.000 18.000 x 187,5 = 3.375.000

12 18.000 18.000 x 187,5 = 3.375.000

Tổng cộng cả năm 35.437.500

Phụ lục 2: Phương pháp trích KH

Xem Handout 2
để biết chi tiết về
các phương pháp

trích khấu hao
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Hiệu lực thi hành

◙ Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/06/2013, áp dụng từ năm 
tài chính 2013 và thay thế Thông tư số 203/2009tài chính 2013, và thay thế Thông tư số 203/2009

◙ Từ năm tính thuế 2013, một số điều của Luật thuế TNDN theo 
TT số 123/2012 được sửa đổi, bổ sung sau:

■ Quyền sử dụng đất lâu dài không được trích khấu hao và phân 
bổ vào chi phí được trừ

■ Quyền sử dụng đất có thời hạn được phân bổ vào chi phí được■ Quyền sử dụng đất có thời hạn được phân bổ vào chi phí được 
trừ theo thời hạn sử dụng đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, trừ trường hợp quyền sử dụng đất giao có thu tiền có 
thời hạn được trích khấu hao để tính vào chi phí được trừ

Hiệu lực thi hành

◙ Cá nhân kinh doanh có TSCĐ đáp ứng các quy định về quản 
lý TSCĐ tại Thông tư này được trích khấu hao để xác định chilý TSCĐ tại Thông tư này được trích khấu hao để xác định chi 
phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNCN
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Chế độ quản lý, sử dụng 
và trích khấu hao TSCĐ 

Mai Thanh Tòng, CPA
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tongmai42@gmail.com


