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Kính gửi: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới thành phố Đà Nẵng. 
 

 

Sở Tài chính có nhận được Công văn số 293/ĐK-ĐN ngày 25/6/2018 của 

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng về việc đề nghị hướng dẫn cách nhận 

biết tài sản theo Thông tư 45/2018/TT-BTC và trích lập Quỹ từ kinh phí tiết kiệm 

của nguồn thu phí được để lại. Sau khi nghiên cứu, Sở Tài chính có ý kiến như sau: 

1. Về quy định tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định  

Ngày 07/5/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 45/2018/TT-BTC 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. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 02/7/2018 và được áp dụng từ năm tài chính 2018, thay thế Thông tư 

162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 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 NSNN. Theo đó, tại Điều 3 Chương II của Thông tư 

có quy định cụ thể về tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định như sau: 

“1. 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 để cùng 

thực hiện một hay một số chức năng nhất định, thỏa mãn đồng thời cả 02 tiêu 

chuẩn dưới đây: 

a) Có thời gian sử dụng từ 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 điểm a, điểm b khoản 1 Điều này. 

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 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 

chuẩn 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 Mẫu số 02 
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quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này) thuộc 01 trong 02 

trường hợp sau đây: 

a) Tài sản (trừ tài sản là nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc) có nguyên 

giá từ 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) đến dưới 10.000.000 đồng (mười triệu 

đồng) và có thời gian sử dụng từ 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.” 

 Theo đó, tại khoản 1 Điều 16 Thông tư có quy định: Đối với tài sản cố định 

quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 12 Thông tư này (gồm: tài sản cố định 

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

điểm c khoản 2 Điều 12 Thông tư này (tài sản cố định của đơn vị sự nghiệp công 

lập không thuộc phạm vi quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 12 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) được sử dụng toàn bộ thời 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 nghiệp.Đơn vị lập và gửi 

cơ quan quản lý thuế trực tiếp thông tin về tỷ lệ khấu hao, số khấu hao trong năm 

(theo Mẫu 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. 

Riêng đối với việc triển khai khoản 3 Điều 3 của Thông tư, hiện nay trên địa 

bàn thành phố đang được thực hiện theo Quyết định 41/2015/QĐ-UBND ngày 

28/12/2015 của UBND thành phố quy định danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao 

mòn tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố 

định vô hình trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng NSNN thuộc thành phố 

Đà Nẵng. 

Do đó, đề nghị đơn vị căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, quy định Thông tư 

45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính và Quyết định 41/2015/QĐ-

UBND ngày 28/12/2015 của UBND thành phố để thực hiện nhận biết, theo dõi, 

trích khấu hao và hao mòn tài sản cố định đảm bảo theo đúng quy định hiện hành; 

đồng thời theo dõi Quyết định thay thế Quyết định 41/2015/QĐ-UBND ngày 

28/12/2015 của UBND thành phố (nếu có) để cập nhật và thực hiện kịp thời. 

2. Về phân phối kết quả tài chính trong năm 

Căn cứ quy định tại Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính 

phủ và Thông tư 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP 

trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; trong đó có quy định cụ thể 

hằng năm sau khi hạch toán đầy đủ các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp 

NSNN khác (nếu có) theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên 

(nếu có) đơn vị được sử dụng để trích lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, Quỹ 
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bổ sung thu nhập, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ khác. Mức trích cụ thể 

được quy định tùy theo loại hình của đơn vị: Tự đảm bảo chi thường xuyên và chi 

đầu tư; Tự đảm bảo chi thường xuyên; Tự đảm bảo một phần chi thường xuyên 

hay do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên. 

Ngày 28/3/2018, Sở Tài chính đã có Công văn số 1049/STC-HCSN gửi các 

cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị 

sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác theo Thông 

tư số 145/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

Do đó, để có cơ sở triển khai thực hiện trong năm 2018, đề nghị Trung tâm 

Đăng kiểm xe cơ giới nghiên cứu các quy định tại Thông tư 145/2017/TT-BTC 

ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính để xây dựng phương án tự chủ tài chính; lập dự 

toán thu, chi năm đầu thời kỳ ổn định; đề xuất phân loại mức độ tự chủ tài chính 

phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tại đơn vị, gửi Sở Giao thông 

vận tải để xem xét, thẩm tra dự toán thu, chi và phân loại mức độ tự chủ tài chính; 

gửi Sở Tài chính có ý kiến bằng văn bản, để Sở Giao thông vận tải giao quyền tự 

chủ cho đơn vị thực hiện đảm bảo đúng quy định hiện hành. 

Vậy, Sở Tài chính có ý kiến để Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng 

triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở GTVT (để p/hợp); 
- Giám đốc Sở (để báo cáo); 
- Lưu: VT, VBĐT, HCSN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

                      Nguyễn Thành Trung 
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