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THÔNG Tư
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25
tháng 4 năm 2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10
năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng
và trích khấu hao tài sản cổ định

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của
Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản ỉỷ, sử dụng von,
tài sản tại doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 thảng 10 năm 2014 của
Chỉnh phủ sửa đối, bo sung một sổ điểu tại các Nghị định quy định về thuế;
Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của
Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một sổ điểu của Luật Thuế
thu nhập doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tô chức của Bộ
Tài chỉnh;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp;
Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều
của Thông tư sổ 45^2013/TT-BTC ngày 25 thảng 04 năm 2013 và Thông tư sổ
Ỉ47/20Ỉ6/TT-BTC hgãỳị 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế
độ quản lý, sử dụng và trịch khau hao tài sản cổ định.
Điều 1. Bãi bỏ khoản 1 Điều 1 Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13
tháng 10 năm 2016 của Ễộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư
số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế
độ quản lý, sử đụng và trích khấu hao tài sản cố định.
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 3 Điểm đ Khoản 2 Điều 4
Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính
hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định như sau:
Đối với các tài sản là nhà hỗn hợp vừa dùng phục vụ hoạt động sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa dùng để bán hoặc cho thuê theo quy
định của pháp luật thì doanh nghiệp phải xác định và hạch toán riêng phần giá trị
của nhà hỗn hợp theo từng mục đích sử dụng, cụ thế như sau:
Đối với phần giá trị tài sản (diện tích) tòa nhà hồn họp dùng để phục vụ
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và dùng để cho thuê (trừ
trường họp cho thuê tài chính): doanh nghiệp thực hiện ghi nhận giá trị của phần

tài sản (diện tích) là tài sản cố định, quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sán cố
định theo quy định.
Đối với phần giá trị tài sản (diện tích) trong tòa nhà hỗn hợp dùng đe bán
thì doanh nghiệp không được hạch toán là tài sản cố định và không được trích
khấu hao và theo dõi như một tài sản đê bán.
Tiêu thức để xác định giá trị tùng loại tài sản và phân bổ khấu hao tài sản
đối với từng mục đích sử dụng được căn cứ vào tỷ trọng giá trị của từng phân
diện tích theo từng mục đích sử dụng trên giá trị quyết toán công trình; hoặc căn
cứ vào diện tích thực tế sử dụng theo từng mục đích sử dụng đế hạch toán.
Đối với các doanh nghiệp có nhà hỗn hợp mà không xác định tách riêng
được phần giá trị tài sản (diện tích) phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp, vừa để bán, để cho thuê thì doanh nghiệp không hạch toán
toàn bộ phần giá trị tài sản (diện tích) này là tài sản cố định và không được trích
khấu hao theo quy định.
Đối với các tài sản được dùng chung liên quan đến công trình nhà hỗn
hợp như sân chơi, đường đi, nhà để xe việc xác định giá trị của từng loại tài sản
và giá trị khấu hao các tài sản dùng chung cũng được phân bố theo tiêu thức để
xác định giá trị từng loại tài sản và phân bổ khấu hao nhà hỗn hợp".
Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày26tháng05năm 2017 và áp
dụng từ năm tài chính 2016.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị phản
ánh kịp thời về Bộ Tài chính đe nghiên cứu sửa đối, bố sung cho phù hợp./.
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