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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 
 

BỘ TÀI CHÍNH 
 

BỘ TÀI CHÍNH 
 
 

Số: 1173/QĐ-BTC 

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

 
 Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2013 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đính chính Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định  

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 
 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 

03/6/2008; 

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công 
báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Đính chính nội dung tại khoản 11 Điều 9 Thông tư số 45/2013/TT-BTC 

ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao 
tài sản cố định như sau: 

“11. Đối với các tài sản cố định doanh 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 này 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”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời 
của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính. 

Điều 3. Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, 
Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./.  

TUQ. BỘ TRƯỞNG 
CHÁNH VĂN PHÒNG 
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