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DDEEDDIICCAACCEE  

  

  

AA  mmeess    ppaarreennttss,,  ppaappaa  LLEELLEE  DDaammiieenn  eett  mmaammaann  NNDDOONNGGOO  

JJEEAANNNNEE    qquuii  oonntt  ssoouutteennuu  llaa  ppeerrssoonnnnee  qquuee  jjee  ssuuiiss  eett  qquuii  mm’’oonntt  

eennccoouurraaggéé  àà  vvaaiinnccrree  ll’’iiggnnoorraannccee  aauu  pprrooffiitt  ddee  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee..  

  

MMAALLOONNDDOO--LLEELLEE  RRoosseettttee  
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RREEMMEERRCCIIEEMMEENNTTSS  

AAuu  mmoommeenntt  oouu  nnoouuss  aacchheevvoonnss  nnoottrree  ttrraavvaaiill  ddee  ffiinn  ddee  

ddeeuuxxiièèmmee  ccyyccllee,,  qquu’’iill  nnoouuss  ssooiitt  ppeerrmmiiss  ddee  ffoorrmmuulleess  nnooss  ssiinnccèèrreess  eett  

pprrooffoonnddss  rreemmeerrcciieemmeennttss  àà  ll’’eennddrrooiitt  ddee  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii,,  dd’’uunnee  mmaanniièèrree  oouu  

dd’’uunnee  aauuttrree,,  oonntt  eeuu  àà  jjoouueerr  uunn  rrôôllee  ddéétteerrmmiinnaanntt  ddaannss  nnoottrree  ffoorrmmaattiioonn  

uunniivveerrssiittaaiirree..  

DDaannss  cceettttee  ppeerrssppeeccttiivvee  nnoouuss  tteennoonnss  aavvaanntt  ttoouuttee  cchhoossee  àà  

gglloorriiffiieerr  eett  àà  lloouueerr  ll’’éétteerrnneell  DDiieeuu  llee  ppèèrree  ddee  nnoottrree  sseeiiggnneeuurr  jjééssuuss  cchhrriisstt  

ppoouurr  nnoouuss  aavvooiirr  ddoonnnnee  lleess  ccaappaacciittééss  iinntteelllleeccttuueelllleess  eett  pphhyyssiiqquueess  

nnéécceessssaaiirree  qquuii  nnoouuss  oonntt  ccoonndduuiittss  àà  rrééaalliisseerr  llee  ttrraavvaaiill  qquuii  ssaannccttiioonnnnee  llaa  ffiinn  

ddeess  nnoottrree  ccyyccllee  ddee  lliicceennccee  eenn  sscciieenncceess  ccoommmmeerrcciiaalleess  eett  ffiinnaanncciièèrreess..  

NNoouuss  eexxpprriimmoonnss  eennssuuiittee  nnooss  ssiinnccèèrreess  ggrraattiittuuddeess  àà  ll’’eennddrrooiitt  

dduu  pprrooffeesssseeuurr  MMBB IIMMBBII  PPiieerrrree  qquuii  ddéébbuutt  ddee  cceess  lloouurrddeess  eett  mmuullttiippllee  

cchhaarrggee  sscciieennttiiffiiqquueess  aa  aacccceeppttéé  ssaannss  mmooiinnddrree  hhééssiittaattiioonn  ddee  pprreennddrree  llaa  

ddiirreeccttiioonn  ddee  ccee  mméémmooiirree,,  cceess  ccoonnsseeiillss  ddiirreeccttiiffss  eett  rreemmaarrqquueess  nnoouuss  oonntt  

llaarrggeemmeenntt  gguuiiddéé  ddaannss  ll’’ééllaabboorraattiioonn  ddee  cceett  œœuuvvrree  eett  àà  mmoonnssiieeuurr  ll’’aassssiissttaanntt  

KKAAFFUUTTII  MMAAWWAALLAA  JJeeaannccyy  qquuii  àà  ssaa  qquuaalliittéé  ddee  rraappppoorrtteeuurr  nnoouuss  aa  ooffffeerrtt  

uunn  eennccaaddrreemmeenntt  sscciieennttiiffiiqquuee  ddee  pprreemmiieerr  ppllaann  qquu’’iill  ttrroouuvvee  ddaannss  cceess  lliiggnneess  

ll’’eexxpprreessssiioonn  ddee  nnooss  sseennttiimmeennttss  ddéévvoouuééss..  

NNoottaammmmeenntt  àà  cceeuuxx  dduu  ddééppaarrtteemmeenntt  ddeess  sscciieenncceess  

ccoommmmeerrcciiaalleess  eett  ffiinnaanncciièèrreess  ppoouurr  aavvooiirr  ssuusscciittéé  eenn  nnoouuss  ll’’eesspprriitt  ddee  

rreecchheerrcchhee  eett  ddee  rriigguueeuurr  ddaannss  llee  ttrraavvaaiill..    
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NNoottrree  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  àà  MMaarriiee--LLoouuiissee  MMIISSHHOONNDDOO  ppoouurr  ssoonn  

ssaaccrriiffiiccee  ccoonnsseennttii  ppoouurr  ffaaiirree  ddee  nnoouuss  uunnee  ppeerrssoonnnnee  uuttiillee  àà  llaa  ssoocciiééttéé,,  sseess  

bbiieennss  ffaaiittss  àà  nnoottrree  ééggaarrdd  rreesstteerroonnss  àà  jjaammaaiiss  ggrraavvee  ddaannss  mmoonn  ccœœuurr..    

NNooss  rreeccoonnnnaaiissssaanncceess  vvoonntt  aauussssii  àà  ttoouuss  mmeess  oonncclleess  eett  

ttaanntteess  eennttrree  aauuttrree::  ÉÉllyyssééee  MMBBAAMMBB OOYYOO,,  OOddiilloonn  IILLOONNDDOO  eett  àà  ttoouuss  lleess  

aauuttrreess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ffaammiillllee  IIPPAAKKAA  ppoouurr  lleeuurr  eennccoouurraaggeemmeenntt  eett  ddeevvooiirr  

aaccccoommpplliitt..    

NNooss  rreemmeerrcciieemmeennttss  àà  ttoouuss  mmeess  ffrrèèrreess  eett  ssœœuurrss  ::  SSyyllvviiee  

MMWWEENNII,,  CCllaarriissssee  LLEELLEE,,  PPaattrriicckk  NNGGOOMMBB OOYYOO,,  CClléémmeenntt  NNYYAAMMII,,  GGaauuttiieerr  

KKOOMMBB EE,,  BBeennjjaammiinn  IIPPAAKKAA,,  PPaammeellaa  LLEELLEE,,  PPllaammeerrddiiee  PPEEMMBB EE,,  TTrrééssoorr  

MMAAPPAANNGGUU,,  ppoouurr  lleeuurrss  ssoouuttiieennss  eett  eennccoouurraaggeemmeennttss..  

NNoouuss  ppeennssoonnss  ééggaalleemmeenntt  àà  mmoonn  pprréétteennddaanntt  PPaattrriicckk  FFAATTAAKKII  

ppoouurr  ssoonn  ssoouuttiieenntt  mmoorraall  eett  mmaattéérriieell  qquu’’iill  ttrroouuvvee  iiccii  ll’’eexxpprreessssiioonn  ddee  nnoottrree  

ggrraattiittuuddee..  

NNoouuss  eexxpprriimmoonnss  nnoottrree  cchhaalleeuurreeuuxx  rreemmeerrcciieemmeenntt  àà  ttoouuss  ((tteess))  

nnooss  aammii  ((ee))ss  ::  DDIIAANNEEMMAASSSSAAMMBBAA,,  CChhaarrllèènnee  AALLWWUUIIMM,,  CCllaarraa  MMaabbiikkaa,,  

GGrraaccee  KKIIAABB UUIILLAA,,  LLaauurriiaannnnee  PPIITTSSHHIIAANNOOMMBBEE,,  AASSAAKKOO  LLAABB AANNII,,  

AAnnuuaarriittee,,  OOrrnneelliinnee,,  FFlloorraannccee  NNGGOOLLEELLAA,,  PPaammeellaa  LLUUYYAANNUU,,  MMiirreeiillllee  

MMBB OOMMOO  ppoouurr  lleeuurrss  ssoouuttiieennss  eett  eennccoouurraaggeemmeennttss  iilllliimmiittééss..  

                                                    AA  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  nn’’oonntt  ppaass  ééttéé  cciittééss,,  cceelllleess  llaa  ccoonnsscciieennccee  

nnoouuss  rreepprroocchhee  ssii  nnoouuss  nnee  ssoommmmee  ppaass  rreeccoonnnnaaiissssaannttee  eennvveerrss  eeuuxx..      

MMAALLOONNDDOO  LLEELLEE  RRoosseettttee  
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LLIISSTTEE  DDEESS  AABBRRÉÉVVIIAATTIIOONNSS  

  

DDGGII    ::  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddeess  IImmppôôttss  ;;  

DDGGRRKK    ::  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddee  RReecceettttee  ddee  KKiinnsshhaassaa  ;;  

EEIICC      ::  EEttaatt  IInnddééppeennddaanntt  dduu  CCoonnggoo  ;;  

EETTDD    ::  EEnnttiittééss  TTeerrrriittoorriiaallee  DDéécceennttrraalliisséé..  

IIFF    ::  IImmppôôtt  FFoonncciieerr  ;;  

IIRRLL    ::  IImmppôôtt  ssuurr  llee  RReevveennuu  LLooccaattiiff  ;;  

IIVV      ::  IImmppôôtt  ssuurr  lleess  VVééhhiiccuulleess  ;;  

RRDDCC      ::  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  ;;  

TTVVAA    ::  TTaaxxee  ssuurr  llaa  VVaalleeuurr  AAjjoouuttééee  ;;  
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

00..11..  PPrroobblléémmaattiiqquuee  

CCoommmmee  ddaannss  ttoouutt  ppaayyss  dduu  mmoonnddee,,  llaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  

CCoonnggoo  aassppiirree  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ppoouurr  yy  aarrrriivveerr,,  eellllee  aa  bbeessooiinn  ddeess  rreessssoouurrcceess  eett  

ppoouurrttaanntt  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ffiissccaall,,  nnoouuss  nnoouuss  rreennddoonnss  ccoommppttee  qquuee  pplluussiieeuurrss  

mmiilllliioonnss  ddee  ffrraannccss  ccoonnggoollaaiiss  eennttrreenntt  cchhaaqquuee  aannnnééee  aauu  ffiisscc,,  rraaiissoonn  ppoouurr  llaaqquueellllee,,  

llaa  ppaarrtt  rreeccoonnnnuuee  àà  llaa  pprroovviinnccee  ddooiitt  ccoonnttrriibbuueerr  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  cceellllee--ccii  eett  

ssuurrttoouutt  ddee  llaa  vviillllee  ddee  KKiinnsshhaassaa..  EEttaanntt  ddoonnnnéé  qquuee  ttoouutteess  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  ppuubblliiqquueess  

ssoonntt  ccoonnttrraaiinntteess  àà  llaa  rriigguueeuurr  ccooddiiffiiééee  ddeess  ccoommpptteess  ppuubblliiccss  mmaaiiss  aauussssii  ssoolllliicciittee  

ppoouurr  iinntteerrvveenniirr  ddaannss  llaa  vviiee  ééccoonnoommiiqquuee  llooccaallee  àà  ppaarrttiirr  dd’’uunn  bbuuddggeett..  LLee  ssoouuccii  ddee  

llaa  ttrraannssppaarreennccee  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddooiitt  ss '' iimmppoosseerr  aauu  ccoommppttee  ddee  ll''EEttaatt..  LLee  ppaarrlleemmeenntt  

vvoottee  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  llee  pprroojjeett  ddee  llaa  llooii  ddeess  ffiinnaanncceess  ddee  ll''EEttaatt  ppoouurr  uunnee  aannnnééee  cciivviillee  

ppaarr  ccoonnttrree,,  iill  ddéétteerrmmiinnee  ééggaalleemmeenntt  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ggéénnéérraallee  ddee  ll''ééqquuiilliibbrree  ffiinnaanncciieerr  

ddeess  ccoommpptteess  eett  pprréévvooiitt  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  ddeess  ddééppeennsseess  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  rreecceetttteess..  

EEnn  eeffffeett,,  lleess  ffoonnddss  ppuubblliiccss  sseerrvveenntt  àà  ééqquuiippeerr  eett  àà  ddéévveellooppppeerr  llee  

ppaayyss  ;;  pprroommoouuvvooiirr  ll''ééccoonnoommiiee  pprriivvééee  ccaappaabbllee  ddee  pprréésseerrvveerr  ll''eemmppllooii  eett  llee  bbiieenn--êêttrree  

ssoocciiaall..  LLeess  ffiinnaanncceess  ppuubblliiqquueess  ccoonncceerrnneenntt  ttoouutt  cciittooyyeenn  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  eelllleess  

iimmpplliiqquueenntt  llaa  ffiissccaalliittéé  nnaattiioonnaallee  ppoouurr  llaa  bboonnnnee  mmaarrcchhee  dduu  ppaayyss..  LLaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  

dduu  1188//0022//22000066  qquuii  pprréévvooiitt  llaa  ffoorrmmee  ddee  ll''EEttaatt  uunniittaaiirree  ddéécceennttrraalliisséé,,  rrééppaarrttiissssaanntt  lleess  

ccoommppéétteenncceess  eennttrree  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  cceennttrraall  eett  llaa  pprroovviinnccee  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  

cceerrttaaiinnss  iimmppôôttss..  

DDee  ppaarr  ddeess  ffoonnccttiioonnss  rrééggaalliieennnneess,,  ll’’oobbjjeeccttiiff  ddee  ll’’EEttaatt  aa  ttoouujjoouurrss  ééttéé  

llaa  rreecchheerrcchhee  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  ;;  eett  dduu  bbiieenn  ––   êêttrree  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn..  AAiinnssii,,  ddeeppuuiiss  lleess  

tteemmppss  aanncciieennss,,  cceelluuii  ––   ccii  ss’’eesstt  rréésseerrvvéé  llee  mmoonnooppoollee  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  llaa  cciittéé  

eett  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddee  ll’’aarrmmééee  ppoouurr  rrééppoonnddrree  àà  sseess  ffiinnss..  EEtt  ccoommppttee  tteennuu  ddee  sseess  

cchhaarrggeess  ggrraannddiissssaanntteess,,  cceett  oobbjjeeccttiiff  ss’’eesstt  ééllaarrggiiee  ppoouurr  aatttteeiinnddrree  dd’’aauuttrreess  ddoommaaiinneess  

vviittaauuxx  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn,,  ddoonntt  nnoottaammmmeenntt  ::  llaa  ssaannttéé,,  ll’’éédduuccaattiioonn,,  llee  ttrraannssppoorrtt,,  llaa  

pprroodduuccttiioonn  ddeess  bbiieennss  eett  sseerrvviicceess,,  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  ggrraannddss  ttrraavvaauuxx,,  ddeess  

ssuubbvveennttiioonnss  eenn  ccaappiittaauuxx,,  eettcc..  
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PPoouurr  rrééppoonnddrree  àà  ttoouuss  cceess  bbeessooiinnss,,  ll’’EEttaatt  aa  bbeessooiinn  ddeess  rreessssoouurrcceess  

ccoonnssééqquueenntteess..  EEtt  ppaarrmmii  cceess  rreessssoouurrcceess  ffiigguurree  llaa  ffiissccaalliittéé  ppaarr  llee  ttrruucchheemmeenntt  ddee  

ll’’ iimmppôôtt  eett  ttaaxxee..  

LLeess  rreessssoouurrcceess  qquuee  ggéénnèèrree  ll’’ iimmppôôtt  ddooiivveenntt  ppeerrmmeettttrree  àà  ggaarraannttiirr  llaa  

ssééccuurriittéé  eett  llaa  ppaaiixx,,  pprrééppaarreerr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  pphhyyssiiqquuee  nnaattiioonnaall  eenn  vvuuee  ddee  

ffaavvoorriisseerr  ll’’eexxeerrcciiccee  ddeess  aaffffaaiirreess,,  ll’’aaccccèèss  ddee  pplluuss  ggrraanndd  nnoommbbrree  àà  llaa  ccuullttuurree  eett  àà  llaa  

sscciieennccee..  LLoorrssqquuee  lleess  rreessssoouurrcceess  pprroovveennaanntt  ddee  ll’’ iimmppôôtt  ssoonntt  ggaassppiillllééss,,  uuttiilliissééeess  

ppoouurr  eeffffeeccttuueerr  ddeess  ddééppeennsseess  eexxttrraa  ––   bbuuddggééttaaiirree  eett  iinnooppppoorrttuunneess,,  lleess  cciittooyyeennss  

aassssuujjeettttiiss  àà  ll’’ iimmppôôtt  aauurroonntt  ttoouujjoouurrss  tteennddaannccee    dd’’éécchhaappppéé  àà  ll’’ iimmppôôtt..  

DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  ddéécceennttrraalliissaattiioonn  ffiinnaanncciièèrree,,  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  dduu  1188  fféévvrriieerr  22000066,,  ddaannss  ssoonn  aarrttiiccllee  33,,  

ddiissppoossee  qquuee  ««  lleess  pprroovviinncceess  eett  lleess  eennttiittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  ddéécceennttrraalliissééeess  ssoonntt  ddoottééeess  

ddee  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  jjuurriiddiiqquuee  eett  ssoonntt  ggéérrééeess  ppaarr  lleess  oorrggaanneess  llooccaauuxx..  »»  CCeellaa  ddaannss  llee  

ssoouuccii  ddee  llaa  rrééoorrggaanniissaattiioonn  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  tteerrrriittoorriiaallee  bbaassééee  ssuurr  llaa  

ddéécceennttrraalliissaattiioonn,,  ll’’uunn  ddeess  pprriinncciippeess  ddee  bboonnnnee  ggoouuvveerrnnaannccee..  

CCeeppeennddaanntt,,  cchhaaqquuee  aannnnééee,,  lleess  eennttiittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  ddéécceennttrraalliissééeess  

ééllaabboorreenntt,,  eexxééccuutteenntt  eett  éévveennttuueelllleemmeenntt  ccoonnttrrôôlleenntt  lleeuurrss  bbuuddggeettss  ddoonntt  ddééppeenndd  dduu  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  lleeuurrss  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  rreessppeeccttiivveess,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  

ccoonnssttiittuuttiioonn  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  qquuii  aa  ppoouurr  bbuutt  ddee  ffaaiirree  ddee  cceess  eennttiittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  

ddéécceennttrraalliissééeess  ddeess  vvéérriittaabblleess  cceennttrree  dd’’ iimmppuullssiioonn..  

PPoouurr  ccee  ffaaiirree,,  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  ddee  22000066,,  ddoonnnnee  llee  ppoouuvvooiirr  aauuxx  eennttiittééss  

aaddmmiinniissttrraattiivveess  ddee  rreettiirreerr  àà  llaa  ssoouurrccee  4400%%  ddeess  rreecceetttteess  àà  ccaarraaccttèèrree  nnaattiioonnaall  

qquu’’eelllleess  vvoonntt  pprroodduuiirree..  EEnn  oouuttrree,,  ppoouurr  aassssuurreerr  uunn  ééqquuiilliibbrree  ffiissccaall,,  llee  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  cceess  eennttiittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  aaiinnssii  qquuee  lleeuurrss  rraappppoorrttss  aavveecc  ll’’EEttaatt  eett  

lleess  pprroovviinncceess  ssoonntt  ffiixxééeess  ppaarr  llaa  llooii  oorrggaanniiqquuee  ddaannss  ssoonn  aarrttiiccllee  114444  ssuurr  lleess  

ffiinnaanncceess,,  ccééddaanntt  qquueellqquueess  iimmppôôttss  eett  aauuttrreess  ttaaxxeess  aauuxx  eennttiittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  

ddéécceennttrraalliissééeess  eennttrree  aauuttrree  ll’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr..  
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TTeell  qquuee  ccoonnnnuu  ddee  ttoouuss,,  lleess  iimmppôôttss  ssoonntt  ééttaabblliiss  ppaarr  llaa  llooii  eett  ssaa  

ccoonnttrriibbuuttiioonn  aauuxx  cchhaarrggeess  ppuubblliiqquueess  ccoonnssttiittuuee  uunn  ddeevvooiirr  ppoouurr  ttoouutteess  ppeerrssoonnnneess  

pphhyyssiiqquueess  oouu  mmoorraalleess  vviivvaanntt  eenn  RRDDCC..  LLaa  ppaarrtt  ddeess  pprroovviinncceess  ddeevvaanntt  êêttrree  rreetteennuuee  

àà  llaa  ssoouurrccee  eennffiinn  ddee  ppeerrmmeettttrree  àà  cceess  ddeerrnniièèrreess  ddee  ccoouuvvrriirr  cceerrttaaiinneess  cchhaarrggeess  lluuii  

rréévvoolluuee  ssuusscceeppttiibbllee  dd''aassssuurreerr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee..  LLaa  vviillllee  

pprroovviinncceess  ddee  KKiinnsshhaassaa  nnee  ddooiitt  ppaass  éécchhaappppeerr  àà  cceettttee  rrééaalliittéé..  DDaannss  llee  ccaaddrree  dduu  

pprréésseenntt  ttrraavvaaiill  nnoouuss  cchheerrcchhoonnss  àà  ssaavvooiirr  ll'' iimmppaacctt  ddeess  iimmppôôttss  ppeerrççuuss  ppaarr  llaa  DDGGRRKK  

eett  sseess  ccoonnssééqquueenncceess  ssuurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  ddee  llaa  pprroovviinnccee  eenn  

ggéénnéérraallee  eett  ddee  llaa  vviillllee  ddee  KKiinnsshhaassaa    eenn  ppaarrttiiccuulliieerr..    

CCoonnssiiddéérraanntt  qquuee  ll'' iimmppôôtt  eesstt  llee  mmooyyeenn  ppaarr  lleeqquueell  ll''EEttaatt  ssee  pprrooccuurree  

ddeess  rreessssoouurrcceess  ddoonntt  iill  aa  bbeessooiinn  eenn  vvuuee  ddee  ffiinnaanncceerr  sseess  aaccttiivviittééss  ppoolliittiiqquueess,,  

ééccoonnoommiiqquueess,,  ssoocciiaalleess  eett  ccuullttuurreelllleess..  SSuuiittee  àà  llaa  ddiivveerrssiittéé  dd''aaccttiivviittééss,,  ll''EEttaatt  aa  mmiiss  

ssuurr  ppiieedd  ddeess  aaccttiivviittééss  tteecchhnniiqquueess  eenn  vvuuee  ddee  ddrraaiinneerr  ssuuffffiissaammmmeenntt  ddeess  rreessssoouurrcceess  

ddaannss  llee  ttrrééssoorr  ppuubblliicc..  CCeess  rreessssoouurrcceess  ééttaanntt  ssooiieenntt  ppeerrmmaanneenntteess  oouu  oorrddiinnaaiirreess..  

EEttaanntt  rrééuunniiss,,  cceess  rreessssoouurrcceess  ffoonntt  ll''oobbjjeett  dduu  bbuuddggeett  ddaannss  lleeqquueell  ssoonntt  pprréévvuueess  eett  

aauuttoorriissééeess  lleess  rreecceetttteess  eett  lleess  ddééppeennsseess  ddee  llaa  ccoolllleeccttiivviittéé  ppuubblliiqquuee..  

LL’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr  eesstt  uunn  iimmppôôtt  rrééeell  qquuii  eesstt  aassssiiss  ssuurr  lleess  pprroopprriiééttééss  

bbââttiieess  eett  nnoonn  bbââttiieess  ssiisseess  eenn  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  eenn  ggéénnéérraallee  eett  

àà  KKiinnsshhaassaa  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr..  CCeeccii  ffeerraa  ll’’oobbjjeett  ddeess  qquueessttiioonnss  qquuee  nnoouuss  tteenntteerroonnss  ddee  

rrééppoonnddrree  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  nnoottrree  ééttuuddee..  

EEuu  ééggaarrdd  àà  ccee  qquuii  pprrééccèèddee,,  nnoouuss  nnoouuss  pprrooppoossoonnss  àà  ttiittrree  ddee  

pprroobblléémmaattiiqquuee  lleess  qquueessttiioonnss  qquuee  vvooiiccii  ::  

••  QQuueell  eesstt  ll’’aappppoorrtt  ddee  ll’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr  ddaannss  lleess  rreecceetttteess  ffiissccaalleess  ddee  llaa  vviillllee  ddee  

pprroovviinnccee  ddee  KKiinnsshhaassaa  ??  

••  LL’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr  ccoonnttrriibbuuee  ––   tt  ––   iill    dd’’uunnee  mmaanniièèrree  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  aauu  

ddéévveellooppppeemmeenntt  pprroovviinncciiaall  ddee  KKiinnsshhaassaa  ??  

••  QQuueell  rraappppoorrtt  eennttrree  llee  nnoommbbrree  iimmppoorrttaanntt  ddeess  ppaarrcceelllleess  àà  KKiinnsshhaassaa  eett  

ll’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr  ccoolllleeccttéé  ppaarr  llaa  DDGGRRKK  ??  
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00..22..  HHyyppootthhèèssee  

LL’’hhyyppootthhèèssee  eesstt  uunnee  pprrooppoossiittiioonn  ddee  rrééppoonnssee  àà  llaa  qquueessttiioonn  oouu  ddeess  

qquueessttiioonnss  ppoossééeess..  EEllllee  pprréésseennttee  ll’’ iinnttuuiittiioonn  ppeerrssoonnnneellllee,,  ll’’ iinnttiimmee  ccoonnvviiccttiioonn  eett  lleess  

pprroommeesssseess  qquuee  llee  cchheerrcchheeuurr  tteenndd  àà  rrééaalliisseerr,,  mmoonnttrreerr  oouu  pprroouuvveerr  aauu  tteerrmmee  ddee  ssoonn  

ttrraavvaaiill11..  

AAiinnssii,,  ddaannss  cceettttee  ééttuuddee,,  nnoouuss  ppaarrttoonnss  ddee  ll’’hhyyppootthhèèssee  sseelloonn  llaaqquueellllee  

««  llaa  ppeerrcceeppttiioonn  ddee  ll’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr  eenn  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  eenn  

ggéénnéérraallee  eett  ddaannss  llaa  vviillllee  pprroovviinnccee  ddee  KKiinnsshhaassaa  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  nnee  rreepprréésseenntteerraaiitt  ppaass  

uunn  rreennddeemmeenntt  ooppttiimmuumm  eett  nn’’aauurraaiitt  ppaass  uunn  aappppoorrtt  ssiiggnniiffiiccaattiiff  ddaannss  llaa  rrééaalliissaattiioonn  

bbuuddggééttaaiirree  ddee  llaa  vviillllee  pprroovviinnccee  ddee  KKiinnsshhaassaa  »»..  

00..33..  CChhooiixx  eett  IInnttéérrêêtt  dduu  ssuujjeett  

PPeerrssoonnnnee  nnee  ppeeuutt  iiggnnoorreerr  qquuee  llaa  ffiissccaalliittéé  ccoonnssttiittuuee  ll’’uunnee  ddeess    

rreessssoouurrcceess  pprriinncciippaalleess  ddeess  rreecceetttteess  ddee  ll’’EEttaatt  llaa  pplluuss  ssaaiinnee..  EEllllee  eesstt  aauussssii  uunn  

iinnssttrruummeenntt  ddee  ll’’oorriieennttaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  dd’’uunnee  ccoolllleeccttiivviittéé,,  ccee  ssuujjeett  ppeerrmmeettttrraa    ddee  

ccoommpprreennddrree  ll’’ iimmppoorrttaannccee  ddee  llaa  ffiissccaalliittéé  llooccaallee  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  

ddéécceennttrraalliissaattiioonn..  

LL’’ iinnttéérrêêtt  dd’’aabboorrddeerr  uunn  tteell  ssuujjeett  eesstt  lliiéé  dd’’uunnee  ppaarrtt  àà  nnoottrree  ccuurrssuuss  

UUnniivveerrssiittaaiirree  eett  dd’’aauuttrree  ppaarrtt  aauu  bbeessooiinn  ddee  rrééffoorrmmee  ddee  nnoottrree  ssyyssttèèmmee  ffiissccaall..  

00..44..  DDéélliimmiittaattiioonn  SSppaattiioo  --  TTeemmppoorreellllee  

NNoottrree  ttrraavvaaiill  ssee  lliimmiittee  ddaannss  llee  tteemmppss  eett  ddaannss  ll’’eessppaaccee  aaffiinn  dd’’éévviitteerr  

ttoouuttee  ddéébboorrddeemmeenntt..  

••  DDaannss  llee  tteemmppss,,  nnoottrree  ééttuuddee  ss’’éétteenndd  ssuurr  llaa  ppéérriiooddee  ddee  cciinnqq  aannss  aallllaanntt  ddee  

22000099  àà  22001133..  

••  DDaannss  ll’’eessppaaccee,,  iill  ssee  lliimmiittee  ddaannss  llaa  vviillllee  pprroovviinnccee  ddee  KKiinnsshhaassaa..  

  

                                                                 
1 PANGULU ABBE, Initiation à la recherche scientifique, inédit, U.W.B/ Kinshasa, 2010. 
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00..55..  MMéétthhooddeess  eett  TTeecchhnniiqquueess  uuttiilliissééeess  

CCeettttee  ééttuuddee  rreeqquuiieerrtt  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  ddiivveerrsseess  mméétthhooddeess  eett  

tteecchhnniiqquueess..  

••  MMéétthhooddeess  

LLaa  mméétthhooddoollooggiiee  eesstt  ll’’ééttuuddee  ddee  llaa  mmeeiilllleeuurree  ffaaççoonn  qquuee  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  

aavvooiirr  àà  ll’’ééttaatt  aaccttuueell  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess,,  dd’’aabboorrddeerr  lleess  pprroobbllèèmmeess  ddéétteerrmmiinnééss..  EEllllee  

nnee  cchheerrcchhee  ppaass  ddeess  ssoolluuttiioonnss  mmaaiiss  llee  cchhooiixx  ddeess  mmaanniièèrreess  ddee  lleess  ttrroouuvveerr  eenn  

iinnttééggrraanntt  lleess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  aaccqquuiisseess  ssuurr  lleess  mméétthhooddeess  eenn  vviigguueeuurr  ddaannss  lleess  

ddiifffféérreenntteess  ddiisscciipplliinneess  sscciieennttiiffiiqquueess  oouu  pphhiilloossoopphhiiqquuee22..  

AAiinnssii,,  nnoouuss  aalllloonnss  rreeccoouurriirr  aauuxx  mméétthhooddeess  ccii  ––   aapprrèèss  ::  

--  LLaa  mméétthhooddee  jjuurriiddiiqquuee   ::  nnoouuss  ppeerrmmeettttrraa  àà  ll’’ iinntteerrpprrééttaattiioonn  ddeess  tteexxtteess  

llééggaauuxx,,  ddeess  llooiiss  eett  ddééccrreett  ccoonndduuiissaanntt  àà  ssaaiissiirr  llaa  ppoorrttééee  eexxaaccttee  ddee  ttoouuss  cceess  

tteexxtteess  ddee  llooiiss..  

--  LLaa  mméétthhooddee  hhiissttoorriiqquuee  ::  eellllee  nnoouuss  aa  ppeerrmmeettttrraa  uunnee  ffooiiss  ddee  pplluuss  ddee  

ccoommpprreennddrree  llee  ffoonnddeemmeenntt  ddee  llaa  ffiissccaalliittéé  eett  ddee  llaa  ddéécceennttrraalliissaattiioonn  

tteerrrriittoorriiaallee  eenn  RRDDCC..  

--  LLaa  mméétthhooddee  aannaallyyttiiqquuee  ::  qquuii  nnoouuss  ppeerrmmeettttrraa  ddee  ssuuiivvrree  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddeess  

mmééccaanniissmmeess  ddee  ppeerrcceeppttiioonn  ddeess  iimmppôôttss  dd’’uunnee  mmaanniièèrree  cchhiiffffrrééee  eett  aauussssii  ddee  

ssuuiivvrree  llaa  ccrrooiissssaannccee  ééccoonnoommiiqquuee  ddee  ll’’EEttaatt  CCoonnggoollaaiiss..  

--  LLaa  mméétthhooddee  ssttaattiissttiiqquuee  ::  eellllee  nnoouuss  ppeerrmmiiss  ddee  qquuaannttiiffiieerr  eett  ddee  ffaacciilliitteerr  llaa  

ccoommpprrééhheennssiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  eenn  lleess  pprréésseennttaanntt  ssoouuss  ffoorrmmee  

ddee  ttaabblleeaauuxx  eett  ggrraapphhiiqquueess..  

••  TTeecchhnniiqquueess  

PPoouurr  rreennddrree  pprraaggmmaattiiqquuee  cceess  mméétthhooddeess,,  nnoouuss  aalllloonnss  rreeccoouurriirr  aauuxx  

tteecchhnniiqquueess  ccii  ––   aapprrèèss  ::    

  LLaa  tteecchhnniiqquuee  ddooccuummeennttaaiirree   ::  nnoouuss  ppeerrmmeettttrraa  àà  ttrraavveerrss  llaa  ccoonnssuullttaattiioonn  ddeess  

oouuvvrraaggeess  eett  aauuttrreess  ddooccuummeennttss  rreellaattiiffss  àà  nnoottrree  ééttuuddee..  

                                                                 
2 CLAUDER R., « La méthodologie, caractères généraux et applications  », in méthodologie vers une science de 

l ’action, Paris, Gauthier, 1964. 
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  LLaa  tteecchhnniiqquuee  dd’’iinntteerrvviieeww  ::  cceettttee  tteecchhnniiqquuee  nnoouuss  ppeerrmmeettttrraa  dd’’aavvooiirr  ddeess  

eennttrreettiieennss  aavveecc  ddeess  ppeerrssoonnnneess  qquuii  oonntt  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ssuurr  llaa  ffiissccaalliittéé  eett  llaa  

ddéécceennttrraalliissaattiioonn  eenn  ggéénnéérraallee  eett  cceelllleess  ddee  llaa  DDGGRRKK  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr..  

  LLaa  tteecchhnniiqquuee  ddee  qquueessttiioonnnnaaiirree  dd’’eennqquuêêttee  ::  qquuii  aa  ppeerrmmiiss  ddee  rreeccuueeiilllliirr  lleess  

iinnffoorrmmaattiioonnss  aavveecc  pplluuss  ddee  ddééttaaiillss  cchheezz  lleess  ccoonnttrriibbuuaabblleess  KKiinnooiiss..  

00..66..  PPllaann  ssoommmmaaiirree  

OOuuttrree  ll’’ iinnttrroodduuccttiioonn  eett  llaa  ssssccoonncclluussiioonn,,  llee  pprréésseenntt  ttrraavvaaiill  ss’’aarrttiiccuullee  

aauuttoouurr  ddee  ttrrooiiss  cchhaappiittrreess  àà  ssaavvooiirr  ::  

••  LLee  pprreemmiieerr  cchhaappiittrree  ppoorrttee  ssuurr  ll’’aannaallyyssee  tthhééoorriiqquuee  ddee  ll’’ééttuuddee  ;;  

••  LLee  ddeeuuxxiièèmmee  cchhaappiittrree  qquuaanntt  àà  eellllee,,  nnoouuss  pprréésseennttee  llaa  vviillllee  pprroovviinnccee  ddee  

KKiinnsshhaassaa  eett  ssaa  rrééggiiee  ffiinnaanncciièèrree  àà  ll’’ooccccuurrrreennccee  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddeess  

RReecceetttteess  ddee  KKiinnsshhaassaa  ««  DDGGRRKK  »»  ;;  

••  EEtt  eenn  ffiinn,,  llee  ttrrooiissiièèmmee  cchhaappiittrree  lluuii  ppoorrtteerraa  ssuurr  ll’’aannaallyyssee  ddee  llaa  

pprroobblléémmaattiiqquuee  ddee  llaa  ppeerrcceeppttiioonn  ddee  ll’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr  ddaannss  llaa  vviillllee  pprroovviinnccee  

ddee  KKiinnsshhaassaa..  
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CCHHAAPPIITTRREE  II  ::  CCOONNSSIIDDEERRAATTIIOONN  GGEENNEERRAALLEE  SSUURR  LLEESS  

CCOONNCCEEPPTTSS  DDEE  BBAASSEE  

CCee  cchhaappiittrree  aabboorrddee  ssuucccceessssiivveemmeenntt  lleess  nnoottiioonnss  ddee  ll’’ iimmppôôtt,,  llaa  

ddééffiinniittiioonn,,  lleess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess,,  lleess  oobbjjeeccttiiffss,,  lleess  pprriinncciippeess  ddee  ll’’ iimmppôôtt,,  llaa  

ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’ iimmppôôtt  aaiinnssii  qquuee  llaa  ggéénnéérraalliittéé  ssuurr  ll’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr..  

11..11..  LL''iimmppôôtt  eett  llaa  ffiissccaalliittéé  

CCoommppttee  tteennuu  ddee  ll'' iimmppoorrttaannccee  ccrrooiissssaannttee  dduu  pprrééllèèvveemmeenntt  qquuee  llaa  

ffiissccaalliittéé  ooppèèrree  ssuurr  lleess  ccoonnttrriibbuuaabblleess  eett  lleess  rreeddeevvaabblleess,,  cceellllee--ccii  ooccccuuppee  uunnee  ppllaaccee  

eesssseennttiieellllee  ddaannss  llaa  vviiee  ééccoonnoommiiqquuee  dd''uunn  ppaayyss..  

OOnn  nnee  ppeeuutt  aauujjoouurrdd''hhuuii  ppaarrlleerr  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  ééccoonnoommiiqquuee  ssaannss  ffaaiirree  

aalllluussiioonn  àà  llaa  ffiissccaalliittéé..  EEllllee  ccoonnssttiittuuee  llaa  pprriinncciippaallee  rreessssoouurrccee  ppuubblliiqquuee,,  cceellllee  qquuii  

ccoouuvvrree  pplluuss  ddee  llaa  mmooiittiiéé  ddeess  ddééppeennsseess  ppuubblliiqquueess..  

LLaa  ffiissccaalliittéé  jjoouuee  uunn  rrôôllee  ccaappiittaall  ddaannss  llaa  vviiee  dd''uunnee  ssoocciiééttéé,,  ll''aannaallyyssee  

ddee  ssoonn  iimmppôôtt  ppoorrttee  eesssseennttiieelllleemmeenntt  ssuurr  ttrrooiiss  ppooiinnttss  àà  ssaavvooiirr  ::  ll''aallllooccaattiioonn  ddeess  

rreessssoouurrcceess,,  llaa  rrééppaarrttiittiioonn  ddeess  rreevveennuuss,,  llaa  ssttaabbiilliittéé  eett  llaa  ccrrooiissssaannccee  ééccoonnoommiiqquuee33..  

11..11..11..  AAllllooccaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  

LLaa  ffiissccaalliittéé  ééttaanntt  llaa  pprriinncciippaall  ssoouurrccee  ddeess  rreecceetttteess  ddee  ll''EEttaatt,,  ssoonn  

iimmppoorrttaannccee  rrééssiiddee  ddaannss  llaa  ccaappaacciittéé  ddeess  rreecceetttteess  pprréélleevvééeess  aauu  nniivveeaauu  ddee  

ll''ééccoonnoommiiee  àà  ccoouuvvrriirr  lleess  ddééppeennsseess  ccoorrrreessppoonnddaanntteess  eett  àà  rreeddiissttrriibbuueerr  uunnee  ppaarrttiiee  ddee  

ll''aarrggeenntt  aaiinnssii  rrééuunnii  àà  tteellllee  oouu  tteellllee  aauuttrree  ccaattééggoorriiee  ssoocciiaallee  ppaarr  llee  ccaallccuull  ddee  llaa  

ddééppeennssee  ppuubblliiqquuee..  

EEnn  eeffffeett,,  ll''EEttaatt  mmooddiiffiiee  cceettttee  aallllooccaattiioonn  eenn  pprréélleevvaanntt  ddeess  rreessssoouurrcceess  

ssuurr  llee  sseecctteeuurr  pprriivvéé  ((mméénnaaggeess  eett  eennttrreepprriisseess))  ppoouurr  ssaattiissffaaiirree  lleess  bbeessooiinnss  ccoolllleeccttiiffss  

eett  lleess  bbeessooiinnss  pprriivvééss..  

CCeellaa  nnoottaammmmeenntt  lloorrssqquu'' iill  aaccccoorrddee  lleess  ssuubbssiiddeess  aauuxx  mméénnaaggeess  eett  aauuxx  

eennttrreepprriisseess,,  ccee  qquuii  rreevviieenntt  àà  ddiirree  qquuee  ll'' iimmppôôtt  ppeeuutt  êêttrree  uuttiilliisséé  ppoouurr  oorriieenntteerr  

                                                                 
3 M.C. LOKOTA, Notes de cours de théories de l’économie et de finance publique, L1 FASEG, Unikin, 2000 -2001. 
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ll''aaccttiivviittéé  nnaattiioonnaallee,,  iill  eesstt  ddoonncc  uunn  pprrooccééddéé  eeffffiiccaaccee  dd'' iinntteerrvveennttiioonn  ddaannss  llaa  vviiee  

ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssoocciiaallee..  

11..11..22..  RRééppaarrttii ttiioonn  ddeess  rreevveennuuss  

LL''oobbjjeeccttiiff  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  ééccoonnoommiiqquuee  eesstt  eennttrree  aauuttrree  ddee  ggaarraannttiirr  llaa  

ddiissttrriibbuuttiioonn  ooppttiimmaallee  dduu  bbiieenn--êêttrree  eennttrree  llaa  ppooppuullaattiioonn  àà  ttrraavveerrss  ll''ééqquuiilliibbrree  eett  

ll''ooppttiimmaalliittéé  ddeess  cchhooiixx  eenn  mmaattiièèrree  ddeess  ddééppeennsseess  ppuubblliiqquueess..  DDee  ccee  ppooiinntt  ddee  vvuuee,,  llaa  

ffiissccaalliittéé  ss ''aavvèèrree  iimmppoorrttaannttee  eenn  ccee  qquu''eellllee  ppeerrmmeett  ddee  ddéédduuiirree  lleess  iinnééggaalliittééss  ssoocciiaalleess  

eennttrree  lleess  ddiifffféérreenntteess  ccoouucchheess  ssoocciiaalleess..  LLee  mmééccaanniissmmee  ddee  llaa  ffiissccaalliittéé  eesstt  ccaappaabbllee  

ddee  ccoorrrriiggeerr  llaa  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddeess  rreevveennuuss,,  dd''aauuggmmeenntteerr  lleess  ttrraannssffeerrttss  ddeess  rreevveennuuss  aauu  

pprrooffiitt  ddeess  uunnss  eett  dd''eenn  ddéédduuiirree  ppoouurr  lleess  aauuttrreess..  

LL'' iimmppôôtt  ccoommmmee  bbaassee  ddee  llaa  ffiissccaalliittéé,,  ppeerrmmeett  llaa  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddeess  

rreevveennuuss..  IIll  eesstt  llee  mmooyyeenn  ppaarr  eexxcceelllleennccee  ppoouurr  nniivveelleerr  lleess  ddiifffféérreennttss  rreevveennuuss  eett  

ééttaabblliirr  aaiinnssii  ll''ééggaalliittéé  eennttrree  lleess  cciittooyyeennss..  

11..11..33..  LLaa  ssttaabbiill ii ttéé  eett  ccrrooiissssaannccee  ééccoonnoommiiqquuee  

LLaa  ffiissccaalliittéé,,  ccoommmmee  iinnssttrruummeenntt  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssoocciiaall  

eesstt  ssoouuvveenntt  uuttiilliissééee  ddaannss  llee  mmaaiinnttiieenn  dduu  pplleeiinn  eemmppllooii  ssaannss  iinnffllaattiioonn  àà  ttrraavveerrss  llaa  

ppoolliittiiqquuee  ffiissccaallee..  IIll  eesstt  llee  mmooyyeenn  eeffffiiccaaccee  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  ééccoonnoommiiqquuee..  IIll  ppeeuutt  

sseerrvviirr  ttoouutt  aauuttaanntt  ppoouurr  oonn  ddééccoouurraaggeerr    uunnee  aaccttiivviittéé  ééccoonnoommiiqquuee..  

11..11..44..  NNoottiioonn  ssuurr  ll’’iimmppôôtt  

LLeess  aacctteeuurrss  ccllaassssiiqquueess  nn’’aaccccoorrddaaiieenntt  ppaass  bbeeaauuccoouupp  dd’’ iimmppoorrttaannccee  àà  

ll’’ iinntteerrvveennttiioonn  ddee  ll’’EEttaatt  ddaannss  ll’’ééccoonnoommiiee44..  

EEnn  eeffffeett,,  ll’’EEttaatt  nnee  ssee  bboorrnnee  pplluuss  àà  sseess  ttaacchheess  mmiilliittaaiirreess  eett  ppoolliicciièèrreess  

ttrraaddiittiioonnnneelllleess..  IIll  iinntteerrvviieenntt  ddaannss  llaa  vviiee  ssoocciiaallee  ppoouurr  ssttiimmuulleerr  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddaannss  

llaa  ppéérriiooddee  ddee  ccrriissee  ppoouurr  eemmppêêcchheerr  llaa  hhaauussssee  ddee  pprriixx  eett  mmaaiinntteenniirr  llee  ppoouuvvooiirr  

dd’’aacchhaatt  ddee  llaa  mmoonnnnaaiiee  ddaannss  lleess  ppéérriiooddeess  dd’’ iinnffllaattiioonn..  PPoouurr  aassssuurreerr  àà  ttoouutt  tteemmppss  

                                                                 
4 M. Patrick MYKITA, Cherif – Jacques ALLALI, Fiscalité des entreprises, 8ème édition. 
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uunnee  mmeeiilllleeuurree  uuttiilliissaattiioonn  ddeess  rriicchheesssseess  dduu  ppaayyss  eett  uunnee  mmeeiilllleeuurree  rreeddiissttrriibbuuttiioonn  dduu  

rreevveennuu  nnaattiioonnaall..  

DDaannss  nnooss  ssoocciiééttééss  aaffrriiccaaiinneess,,  iill  ééttaaiitt  ddee  ccoouuttuummee,,  dd’’aattttrriibbuueerr  ddeess  

bbiieennss,,  ddee  ffrruuiittss  ddee  llaa  cchhaassssee  eenn  pprroovveennaanntt  ddee  llaa  rrééccoollttee  àà  cceeuuxx    qquuii  aauurraaiieenntt  llee  

pprriivviillèèggee  dd’’êêttrree  àà  llaa  ttêêttee  ddee  cceerrttaaiinneess  ccoolllleeccttiivviittééss..  TToouutt  iinnddiivviidduu  eett  ssaa  ffaammiillllee  

ddeevvaaiieenntt  ppaarrttiicciippeerr  aauuxx  ttrraavvaauuxx  ddoonntt  llaa  jjoouuiissssaannccee  ééttaaiitt  àà  llaa  ppoorrttééee  ddee  ttoouuss..  

AAiinnssii,,  cchhaaqquuee  ffaammiillllee  ddoonnnnaaiitt  ssaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ppaarr  ssoonn  ttrraavvaaiill  àà  llaa  

ccoonnssttrruuccttiioonn    dd’’uunn  ppoorrtt,,  dd’’uunnee  mmaaiissoonn  ppoouurr  lleess  ppaallaabbrreess..  AAvveecc  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  llaa  

ssoocciiééttéé,,  ll’’ iinntteerrvveennttiioonn  ddee  ll’’EEttaatt  aa  pprriiss  uunnee  ppllaaccee  cceennttrraallee  ddaannss  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  

oobbjjeeccttiiffss  ééccoonnoommiiqquuee  qquuee  llee  sseecctteeuurr  pprriivvéé  nnee  ppoouuvvaaiitt  rrééaalliisseerr..  IIll  ffaallllaaiitt  

nnaattiioonnaalliisseerr  lleess  iinnssttrruummeennttss  ssuusscceeppttiibblleess  ssuurr  ll’’ééccoonnoommiiee  sseelloonn  lleess  oobbjjeeccttiiffss  ddee  llaa  

ppoolliittiiqquuee  ddee  ll’’EEttaatt..  

DDee  ccee  ffaaiitt,,  lleess  ooppéérraattiioonnss  ssuurr  ll’’ iimmppôôtt  ssee  ssoonntt  aavvéérrééeess  ttrrèèss  

iimmppoorrttaanntteess..  AA  cceett  eeffffeett,,  ll’’ iimmppôôtt  eesstt  ttrrèèss  iimmppoorrttaanntt  eett  eesstt  uunn  ddéétteerrmmiinnaanntt  

pprriinncciippaall  ddee  ll’’uunniittéé  dd’’uunn  ssyyssttèèmmee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  rreessttee  uunn  mmooyyeenn  ttrrèèss  ccaappiittaall  ddoonntt  

ddiissppoossee  ll’’EEttaatt  ppoouurr  ffiinnaanncceerr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt..  

11..11..44..11..  DDééffiinniittiioonnss  ddee  ll ''iimmppôôtt  

GGAASSTTOONN  JJaazzee,,  ddééffiinniitt  ll'' iimmppôôtt  ccoommmmee  ééttaanntt  ««    uunnee  pprreessttaattiioonn  

ppééccuunniiaaiirree  rreeqquuiissee  ddeess  ppaarrttiiccuulliieerrss  ppaarr  vvooiiee  dd''aauuttoorriittéé  àà  ttiittrree  ddééffiinniittiiffss  eett  ssaannss  

ccoonnttrreeppaarrttiiee  eenn  vvuuee  ddee  llaa  ccoouuvveerrttuurree  ddeess  cchhaarrggeess  ppuubblliiqquueess..  

MMaaiiss  iill  ss ''aavvèèrree  qquuee  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  ll''éévvoolluuttiioonn  ddee  cceettttee  nnoottiioonn  dd'' iimmppôôtt,,  

nnoouuss  rraassssuurree  llee  pprrooffeesssseeuurr  KKOOLLAA  GGOONNZZEE,,  qquuee  cceettttee  ddééffiinniittiioonn  nnee  ppeeuutt  êêttrree  

aacccceeppttééee  aauujjoouurrdd''hhuuii  qquuee  mmooyyeennnnaanntt  qquueellqquueess  rreettoouucchheess  eett  cceellaa  ééttaanntt  ffaaiitt,,  ddee  

ttoouutteess  lleess  ddééffiinniittiioonnss  ppaarr  uunnaanniimmiittééss  sseelloonn  lluuii,,  ddééffiinnii  ll'' iimmppôôtt  ccoommmmee  ««  uunnee  

pprreessttaattiioonn  ppééccuunniiaaiirree  rreeqquuiissee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess  oouu  mmoorraalleess  ddee  ddrrooiitt  pprriivvéé  

oouu  ddee  ddrrooiitt  ppuubblliicc,,  dd''aapprrèèss  lleeuurrss  ffaaccuullttééss  ccoonnttrriibbuuttiivveess  ppaarr  vvooiiee  dd''aauuttoorriittéé,,  àà  ttiittrree  

ddééffiinniittiiff  eett  ssaannss  ccoonnttrreeppaarrttiiee  ddéétteerrmmiinnééee  eenn  vvuuee  ddee  llaa  ccoouuvveerrttuurree  ddeess  cchhaarrggeess  

ppuubblliiqquueess  oouu  àà  ddeess  ffiinnss  dd'' iinntteerrvveennttiioonn  ddee  llaa  ppuuiissssaannccee  ppuubblliiqquuee  »»..  
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PPaarr  ccoonnssééqquueenntt,,  nnoouuss  rreettiieennddrroonnss  cceettttee  ddeerrnniièèrree  ddééffiinniittiioonn  ddaannss  llee  

ccaaddrree  ddee  nnoottrree  rrééddaaccttiioonn,,  ccaarr  eellllee  rreennffeerrmmee  ttoouuss  lleess  aassppeeccttss  lliiééss  àà  llaa  nnoottiioonn  ddee  llaa  

ffiissccaalliittéé  qquuii  eenn  pplluuss  ddee  ssoonn  aassppeecctt  ffiinnaanncciieerr  ccoonnssiiddéérréé  ll'' iimmppôôtt  ccoommmmee  uunn  

iinnssttrruummeenntt  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssoocciiaallee..  

LL’’ iimmppôôtt  eesstt  pprriinncciippaalleemmeenntt  ssoouurrccee  ddee  rreecceetttteess  dd’’uunn  EEttaatt..  IIll  ppeeuutt  ssee  

ddééffiinniirr  ccoommmmee  ::  

••  LL’’ iimmppôôtt  eesstt  uunnee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  eexxiiggééee  ppaarr  ll’’EEttaatt  oouu  ppaarr  uunnee  ccoolllleeccttiivviittéé  

llooccaallee  ppoouurr  ssuubbvveenniirr  aauuxx  ddééppeennsseess  ppuubblliiqquueess..  CC’’eesstt  uunn  pprrééllèèvveemmeenntt  

ppééccuunniiaaiirree  oobblliiggaattooiirree  ;;  

••  UUnn  pprrééllèèvveemmeenntt  oobblliiggaattooiirree  eett  ssaannss  ccoonnttrreeppaarrttiiee  ddiirreeccttee  eeffffeeccttuuééee  ppaarr  ll’’ééttaatt  

oouu  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess  aaffiinn  ddee  ssuubbvveenniirr  aauuxx  ddééppeennsseess  ppuubblliiqquueess  ;;  

••  UUnnee  pprreessttaattiioonn  ppééccuunniiaaiirree  rreemmiissee  ddeess  ppaarrttiiccuulliièèrree  ppaarr  vvooiiee  dd’’aauuttoorriittéé  àà  ttiittrree  

ddééffiinniittiiff  eett  ssaannss  ccoonnttrreeppaarrttiiee,,  eenn  vvuuee  ddee  llaa  ccoouuvveerrttuurree  ddeess  cchhaarrggeess  

ppuubblliiqquueess..  

11..11..44..22..  CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddee  ll’’iimmppôôtt  

LL’’ iimmppôôtt  pprréésseennttee  lleess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ccii  ––   aapprrèèss  ::  

••  LL’’ iimmppôôtt  eesstt  uunnee  pprreessttaattiioonn  ppééccuunniiaaiirree,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  uunnee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  eenn  

nnuumméérraaiirree..  LL’’ iimmppôôtt  ssee  ppaaiiee  eenn  aarrggeenntt  eett  nnoonn  eenn  nnaattuurree..  

EEnn  eeffffeett,,  ll’’ iimmppôôtt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ssee  ppaaiiee  eenn  ll’’uussaaggee  ddee  llaa  mmoonnnnaaiiee,,  lleess  

ddiissppaarriittiioonnss  ddee  ll’’ iimmppôôtt  eenn  nnaattuurree  rreeffllééttaanntt  llaa  ggéénnéérraalliissaattiioonn  ddee  ll’’uussaaggee  ddee  

llaa  mmoonnnnaaiiee,,  mmaaiiss  aauussssii  ll’’aaccccrrooiisssseemmeenntt  ddee  llaa  lliibbeerrttéé  dduu  ccoonnttrriibbuuaabbllee..  

••  LL’’ iimmppôôtt  eesstt  ppeerrççuu  aauupprrèèss  ddeess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ccoolllleeccttiivviittéé..  LL’’ iimmppôôtt  eesstt  

ppeerrççuu  àà  ll’’ iinnttéérriieeuurr  dd’’uunn  tteerrrriittooiirree  ssoouuvveerraaiinn  eett  aauupprrèèss  ddeess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  

ccoolllleeccttiivviittéé  nnaattiioonnaallee..  IIll  eesstt  llee  rreefflleett  ddee  llaa  ssoolliiddaarriittéé  nnaattiioonnaallee  eett  ttrraadduuiitt  llaa  

vvoolloonnttéé  ddeess  mmeemmbbrreess  dd’’uunnee  ccoolllleeccttiivviittéé  nnaattiioonnaallee  dd’’aamméélliioorreerr  lleeuurr  mmiilliieeuu  

aammbbiiaanntt55..    

                                                                 
5 M. MAZENGA KAMANDA, Notes de cours de législation fiscale congolaise, G3 Comptabilité, ISC / Kinshasa.  
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PPaarr  mmeemmbbrree  ddee  llaa  ccoolllleeccttiivviittéé,,  iill  ffaauutt  aatttteeiinnddrree  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  llaa  

ppeerrssoonnnnee  pphhyyssiiqquuee  mmaaiiss  aauussssii  lleess  ppeerrssoonnnneess  mmoorraalleess  àà  ssaavvooiirr  lleess  EEttaattss  eett  lleess  

oorrggaanniissaattiioonnss  nnoonn  ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess..  

••  LL’’ iimmppôôtt  eesstt  ppeerrççuu  ppaarr  vvooiiee  dd’’aauuttoorriittéé,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  iill  rreevvêêtt  uunn  ccaarraaccttèèrree  

ffoorrccéé,,  oobblliiggaattooiirree..  LLee  pprrééllèèvveemmeenntt  ffiissccaall  aa  ffoonnddaammeennttaalleemmeenntt  llee  ccaarraaccttèèrree  

oobblliiggaattooiirree,,  ddèèss  lloorrss  qquu’’ iill  eesstt  eeffffeeccttuuéé  ppaarr  vvooiiee  dd’’aauuttoorriittéé  ppaarr  

ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ssuurr  llee  ffoonnddeemmeenntt  ddeess  pprréérrooggaattiivveess  ddee  ppuuiissssaannccee  ppuubblliiqquuee  

qquuii  ssoonntt  lleess  ssiieennnneess..    

EEnn  ccoonnssééqquueennccee,,  llee  ccoonnttrriibbuuaabbllee  nn’’aa  nnii  llee  ddrrooiitt  ddee  pprréétteennddrree  ssee  

ssoouussttrraaiirree  àà  ssaa  ddeettttee  dd’’ iimmppôôtt,,  nnii  cceelluuii  ddee  vvoouullooiirr  ffiixxeerr  lliibbrreemmeenntt  oouu  nnééggoocciieerr  ssoonn  

mmoonnttaanntt  ddee  ssaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn..  SSoonn  aaccccoorrdd,,  ssoonn  lliibbrree  aarrbbiittrree,,  eenn  ssoommmmee  nn’’eennttrree  eenn  

jjeeuu  dd’’aauuccuunnee  mmaanniièèrree..  DD’’ooùù  ll’’ iimmppôôtt  aa  uunn  ccaarraaccttèèrree  oobblliiggaattooiirree66..  

    LL’’ iimmppôôtt  eesstt  ppeerrççuu  dd’’aapprrèèss  lleess  ffaaccuullttééss  ccoonnttrriibbuuttiivveess  ddeess  ccoonnttrriibbuuaabblleess  ::  

cc’’eesstt--àà--ddiirree  oonn  ddooiitt  ppaayyeerr  ll’’ iimmppôôtt  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  sseess  ccaappaacciittééss  eett  eenn  

ffoonnccttiioonn  ddeess  cchhaarrggee  ssuuppppoorrttééeess  ((cchhaarrggeess  ffaammiilliiaalleess))..    

••  LL’’ iimmppôôtt  eesstt  ppeerrççuu  ssaannss  ccoonnttrreeppaarrttiiee  ddiirreeccttee..  IIll  nn’’yy  aa  aauuccuunnee  ccoorrrrééllaattiioonn  

vviissiibbllee    eett  bbiieenn  ddéétteerrmmiinnééee  eennttrree  ll’’ iimmppôôtt  eett  lleess  sseerrvviicceess  ddee  ll’’EEttaatt  ddoonntt  

bbéénnééffiicciiee  llee  ccoonnttrriibbuuaabbllee..  CC’’eesstt  iiccii  qquuee  ssee  ssiittuuee  llaa  ddiifffféérreennccee  eennttrree  ll’’ iimmppôôtt  

eett  llaa  ttaaxxee..  AA  ccee  ttiittrree,,  lleess  ssoommmmeess  ppaayyééeess  àà  ll’’EEttaatt  aauu  ttiittrree  ddee  ll’’ iimmppôôtt  nnee  

ccoonnssttiittuueenntt  ppaass  llee  pprriixx  dd’’uunn  sseerrvviiccee  rreenndduu77..  

••  LL’’ iimmppôôtt  eesstt  ppeerrççuu  eenn  vvuuee  ddee  llaa  ccoouuvveerrttuurree  ddeess  cchhaarrggeess  ppuubblliiqquueess..  LLeess  

cchhaarrggeess  ppuubblliiqquueess  ssoonntt  ddeess  sseerrvviicceess,,  ddeess  aaccttiivviittééss  oouu  ddeess  ttrraavvaauuxx  qquuii  

ccoonncceerrnneenntt  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn..  NNééaannmmooiinnss,,  llaa  nnoottiioonn  ddee  llaa  

cchhaarrggee  ppuubblliiqquuee  nnee  ppeeuutt  pplluuss  êêttrree  eenntteennddrree  ddee  mmaanniièèrree  rreessttrriiccttiivvee  ((lliimmiittééee))  

àà  ddeess  ddééppeennsseess  ccoonncceerrnnaanntt  eexxcclluussiivveemmeenntt  lleess  ffoonnccttiioonnss  rrééggaalliieennnneess  ddee  

ll’’EEttaatt..  

                                                                 
6 M. MAZENGA KAMANDA, Op.cit. 
7 Idem  
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EEnn  eeffffeett,,  ccee  ddeerrnniieerr  aassssuurree  mmaaiinntteennaanntt  ddeess  ffoonnccttiioonnss  ééccoonnoommiiqquueess,,  

ssoocciiaalleess,,  ccuullttuurreelllleess,,  eettcc..  ddoonntt  llaa  ccoouuvveerrttuurree  eesstt  aassssuurrééee  ppaarr  lleess  rreevveennuuss  ttiirrééeess  ddee  

llaa  ffiissccaalliittéé..  

11..11..44..33..  OObbjjeeccttiiffss  ddee  ll’’iimmppôôtt  

••  OObbjjeeccttiiff  ffiinnaanncciieerr  

CC’’eesstt  ll’’oobbjjeeccttiiff  pprriimmaaiirree  ddee  ll’’ iimmppôôtt  qquuii  eesstt  cceelluuii  ddee  ppeerrmmeettttrree  àà  

ll’’EEttaatt  ddee  rrééuunniirr  lleess  rreessssoouurrcceess  ffiinnaanncciièèrreess  nnéécceessssaaiirreess  eenn  vvuuee  ddee  llaa  ccoouuvveerrttuurree  ddeess  

cchhaarrggeess  ppuubblliiqquueess88..  

••  OObbjjeeccttiiff  ééccoonnoommiiqquuee  

LLeess  rreellaattiioonnss  qquuii  eexxiisstteenntt  eennttrree  ll’’ iimmppôôtt  eett  llaa  vviiee  ééccoonnoommiiqquuee  

ppeeuuvveenntt  êêttrree  ccoonnssiiddéérrééeess  ddee  ddiifffféérreennttss  ppooiinnttss  ddee  vvuuee..  LL’’ iimmppôôtt  ppeeuutt  mmooddiiffiieerr  ddee  

ccoommppoorrtteemmeenntt  ddeess  aaggeennttss  ééccoonnoommiiqquueess..  LL’’ééccoonnoommiiee  ccoonnssttiittuuee  ddoonncc  uunn  ddeess  

ddoommaaiinneess  dd’’éélleeccttiioonn  ddee  ll’’ iinntteerrvveennttiioonnnniissmmee  ééttaattiiqquuee  ééttaanntt  ddoonnnnéé  qquuee  ll’’ iimmppôôtt  

ééttaabblliitt  ddeess  rreellaattiioonnss  aavveecc  llaa  ccoonnjjoonnccttuurree  ééccoonnoommiiqquuee..  

••  OObbjjeeccttiiff  ssoocciiaall   

LL’’ iimmppôôtt  eesstt  uunn  iinnssttrruummeenntt  qquuii  ddooiitt  êêttrree  uuttiilliisséé  ppoouurr  ccoorrrriiggeerr  lleess  

iinnééggaalliittééss  ssoocciiaalleess,,  aassssuurree  ll’’ééggaalleemmeenntt  llaa  rrééppaarrttiittiioonn  dduu  rreevveennuu  nnaattiioonnaall  eett  ppeerrmmeett  

uunnee  cceerrttaaiinnee  ééggaalliissaattiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee  oouu  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ssoocciiaalleess  àà  

ttrraavveerrss  llee  nniivveelllleemmeenntt  ssuusscceeppttiibbllee  ddeess  ffoorrttuunneess  eett  ll’’ iimmppoossiittiioonn  ffoorrttee  ddeess  rreevveennuuss  

éélleevvééss..  

11..11..44..44..  PPrriinncciippeess  ddee  ll’’iimmppôôtt    

LLeess  pprriinncciippeess  ddee  ll’’ iimmppôôtt  ddééppeennddeenntt  ddeess  cciirrccoonnssttaanncceess  ddee  tteemmppss  eett  ddee  

lliieeuu    ééttaanntt  ddoonnnnéé  qquu’’ iillss  ssoonntt  iinnttiimmeemmeenntt  lliiééss  aauu  ddeeggrréé  ddee  cciivviilliissaattiioonn  eett  ddee  

ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee,,  àà  llaa  nnoottiioonn  ddee  jjuussttiiccee  ssoocciiaallee,,  àà  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  eett  àà  

llaa  ssttrruuccttuurree  ddee  ll’’EEttaatt,,  àà  llaa  mmiissssiioonn  qquuii  lluuii  eesstt  rréévvoolluuee..  AAiinnssii,,  lleess  pprriinncciippeess  eenn  

qquueessttiioonn  vvaarriieenntt  ssuuiivvaanntt  qquu''oonn  rréésseerrvvee  àà  ll’’ iimmppôôtt  uunnee  ffoonnccttiioonn  ppuurreemmeenntt  

                                                                 
8 MBIMBI, Notes de cours de droit fiscale, L1 Sciences commerciales (fiscalité), U.W.B, 2013-2014. 
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ffiinnaanncciièèrree  eett  qquu’’oonn  lluuii  ccoonnffiiee  uunnee  mmiissssiioonn  dd’’ iinntteerrvveennttiioonn  oouu  ddee  rréégguullaattiioonn  ddaannss  llee  

ddoommaaiinnee  ssoocciiaall99..  

11..11..44..44..11..  PPrriinncciippee  ddee  jjuussttiiccee  

TToouuss  lleess  ssuujjeettss  dd’’uunn  EEttaatt  ddooiivveenntt  ccoonnttrriibbuueerr  aauu  ssoouuttiieenn  dduu  

ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddaannss  llaa  pprrooppoorrttiioonn  llaa  pplluuss  jjuussttee  ppoossssiibbllee  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  lleeuurrss  

ffaaccuullttééss  rreessppeeccttiivveess..  CC’’eesstt--àà--ddiirree  llaa  pplluuss  eexxaacctteemmeenntt  mmeessuurrééee  ppaarr  llee  rreevveennuu  ddoonntt  

cchhaaccuunn  dd’’eeuuxx  jjoouuiitt  ssoouuss  llaa  pprrootteeccttiioonn  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt..  LLeess  ddééppeennsseess  ddee  ll’’EEttaatt  

ssoonntt  ppoouurr  lleess  cciittooyyeennss  dd’’uunn  EEttaatt  ccoommmmee  lleess  ffrraaiiss  ddee  ggeessttiioonn  dd’’uunn  vvaassttee  ddoommaaiinnee  

ppoouurr  lleess  ccoopprroopprriiééttaaiirreess,,  cchhaaccuunn  ddooiitt  ssuuppppoorrtteerr  llaa  ppaarrtt  ddee  ssaa  cchhaarrggee  qquuii  

ccoorrrreessppoonndd  àà  llaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ddaannss  llee  ccaappiittaall..  

11..11..44..44..22..  PPrriinncciippee  ddee  cceerrttii ttuuddee  

LLaa  ttaaxxee  qquuee  cchhaaqquuee  ccoonnttrriibbuuaabbllee  eesstt  tteennuuee  ddee  ppaayyeerr  ddooiitt  êêttrree  

ttoouujjoouurrss  cceerrttaaiinneess  eett  nnee  ddooiitt  jjaammaaiiss  êêttrree  aarrbbiittrraaiirree..  ll’’ééppooqquuee  dduu  ppaaiieemmeenntt,,  llaa  

mmaanniièèrree  ddee  ppaayyeerr,,  llaa  qquuaannttiittéé  àà  ppaayyeerr,,  ttoouutt  ddooiitt  êêttrree  ccllaaiirree  eett  pprréécciiss  ppoouurr  llee  

ccoonnttrriibbuuaabbllee  aaiinnssii  qquuee  ppoouurr  ttoouutteess  ppeerrssoonnnneess  ppaarrttoouutt  ooùù  iill  eesstt  aauuttrreemmeenntt,,  lleess  

iimmppôôttss  ddoonntt  pplluuss  oouu  mmooiinnss  lliivvrreerr  àà  llaa  ddiissccrrééttiioonn  dduu  ccoolllleecctteeuurr  qquuii  ppeeuutt  ssuurrcchhaarrggeerr  

llee  ccoonnttrriibbuuaabbllee  aauu  ttiieerrss  eett  eeuuxx  ppaarr  llaa  ccrraaiinnttee  dd’’uunnee  ssuurrcchhaarrggee..  

LL’’ iinncceerrttiittuuddee  ddee  ll’’ iimmppoossiittiioonn  eennccoouurraaggee  ll’’ iinnssoolleennccee  eett  ffaavvoorriissee  llaa  

ccoorrrruuppttiioonn  dd’’uunnee  ccllaassssee  dd’’hhoommmmee,,  ppeeuu  ttrraaiittaabblleess  aalloorrss  mmêêmmee  qquu’’ iillss  nnee  ssoonntt  nnii  

iinnssoolleennttss  nnii  ccoorrrroommppuuss..  

LLaa  cceerrttiittuuddee  ddee  ccee  qquuee  ddooiitt  ppaayyeerr  cchhaaccuunn  dd’’eeuuxx  eett  eenn  gguuiissee  

dd’’ iimmppoossiittiioonn  eesstt  dd’’uunnee  iimmppoorrttaannccee  tteelllleess  qquu’’ iill  eesstt  pprroouuvvéé  ppaarr  ll’’eexxppéérriieennccee  ddee  

ttoouutteess  lleess  nnoottiioonnss  qquu’’uunn  ppeettiitt  ddeeggrréé  dd’’ iinncceerrttiittuuddee  eesstt  pplluuss  ffuunneessttee  qquu’’uunn  ddeeggrréé  

pplluuss  ccoonnssiiddéérraabbllee  dd’’ iinnééggaalliittéé..  

CCeettttee  eexxiiggeennccee  aa  ggaarrddéé  ssaa  vvaalleeuurr,,  eellllee  iimmpplliiqquuee  nnoottaammmmeenntt  qquuee  tteellss  

iimmppôôttss  ddooiivveenntt  êêttrree  ééttaabblliiss  ppaarr  uunnee  llooii  eett  qquuee  llee  ccoonntteennttiieeuuxx  ffiissccaall  ddooiitt  êêttrree  

mmiinnuuttiieeuusseemmeenntt  oorrggaanniisséé..    

                                                                 
9 MBIMBI, Op.cit. 
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11..11..44..44..33..  PPrriinncciippee  ddee  ccoommmmooddiittéé  

TToouutt  iimmppôôtt  ddooiitt  êêttrree  lleevvéé  ddaannss  llee  tteemmppss  eett  ddee  llaa  mmaanniièèrree  qquuii  

ccoonnvviieenntt  llee  mmiieeuuxx  aauuxx  iimmppoossééss  ::  iill  ccoonnvviieenntt  eenn  eeffffeett,,  ddee  rréédduuiirree  dduu  mmiinniimmuumm  llee  

ssaaccrriiffiiccee,,  llaa  ssoouuffffrraannccee  dduu  ccoonnttrriibbuuaabbllee..  TToouutt  ssaaccrriiffiiccee,,  ttoouuttee  ssoouuffffrraannccee  qquuii  

ddééppaassssee  llee  ssttrriicctt  nnéécceessssaaiirree  eesstt  iillllééggiittiimmee..  

11..11..44..44..44..  PPrriinncciippeess  dd’’ééccoonnoommiiee  

TToouutt  iimmppôôtt  ddooiitt  êêttrree  ccoommbbiinnéé  ddee  mmaanniièèrree  qquu’’ iill  nnee  ssoorrttee  ddeess  mmaaiinnss  

ddeess  ppeeuupplleess  qquuee  llee  mmooiinnss  ppoossssiibbllee  aauu--ddeellàà  ddee  ccee  qquuii  ddooiitt  eennttrreerr  ddaannss  llee  ttrrééssoorr  

ppuubblliicc  eett  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  qquu’’ iillss  ttiieennnneenntt  llee  mmooiinnss  lloonnggtteemmppss  ppoossssiibbllee  cceett  aarrggeenntt  

hhoorrss  ddeess  mmooiinnss  ddeess  ppeeuupplleess  aavvaanntt  dd’’eennttrreerr  ddaannss  llee  ttrrééssoorr..  

CCeettttee  rrèèggllee  ddeemmeeuurree  vvaallaabbllee  eett  eellllee  eesstt  ggéénnéérraalleemmeenntt  oobbsseerrvvééee,,  mmaaiiss  

lleess  ffrraaiiss  ddee  ppeerrcceeppttiioonn  vvaarriieenntt  sseennssiibblleemmeenntt  dd’’uunn  iimmppôôtt  àà  ll’’aauuttrree..  

11..11..44..55..  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  ddeess  iimmppôôttss  

OOnn  ppeeuutt  ccllaasssseerr  lleess  iimmppôôttss  ddee  pplluussiieeuurrss  mmaanniièèrreess  ddoonntt  eenn  vvooiiccii1100  ::  

  llaa  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  dd’’aapprrèèss  llaa  ssoouurrccee  ::  cc’’eesstt--àà--ddiirree  dd’’aapprrèèss  llaa  nnaattuurree  ddeess  bbiieennss  

ddaannss  lleessqquueelllleess  oonn  ppuuiissssee  ppoouurr  aaccqquuiitttteerr  llee  pprrééllèèvveemmeenntt  ffiissccaall,,  lleess  iimmppôôttss  

ppeeuuvveenntt  ssee  ccllaasssseerr  eenn  vvéérriittaabbllee  iimmppôôttss  ssuurr  llee  ccaappiittaall,,  ssuurr  llaa  ffoorrttuunnee,,  ssuurr  llee  

ppaattrriimmooiinnee,,  ppaayyééss  aauu  mmooyyeenn  dduu  ccaappiittaall,,  ddee  llaa  ffoorrttuunnee,,  dduu  ppaattrriimmooiinnee  eett  qquuii  

eenn  ddéédduuiisseenntt  llee  mmoonnttaanntt..  

EEnn  vvéérriittaabbllee  iimmppôôtt  ssuurr  llee  rreevveennuu,,  ppaayyééss  aauu  mmooyyeenn  ddeess  rreevveennuuss  ddeess  

ccoonnttrriibbuuaabblleess  eett  llaaiisssseenntt  iinnttaacctteess  ssoonn  ccaappiittaall,,  ssaa  ffoorrttuunnee  ddee  ssoonn  ppaattrriimmooiinnee..  

  llaa  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  dd’’aapprrèèss  ll’’oobbjjeett  eett  llaa  bbaassee  dd’’éévvaalluuaattiioonn  oouu  ll’’aassssiieettttee  ::  

  IImmppôôtt  ssuurr  llee  ccaappiittaall,,  llaa  ffoorrttuunnee  oouu  llee  ppaattrriimmooiinnee ..  LL’’ iimmppôôtt  ssee  ccaallccuullee  

oouu  ssee  mmeessuurree  dd’’aapprrèèss  ll’’ iimmppoorrttaannccee  dduu  ccaappiittaall,,  ddee  llaa  ffoorrttuunnee  aauu  

ppaattrriimmooiinnee..  EEnn  eessppèèccee  oonn  nnee  ddoonnnnee  ppaass  ll’’ééggaarrdd  àà  llaa  ssoouurrccee,,  àà  llaa  

pprroovveennaannccee  ddeess  ffoonnddss  aauu  mmooyyeenn  ddeessqquueellss  cceett  iimmppôôtt  sseerraa  ppaayyéé..    DDaannss  

cceettttee  aacccceeppttaattiioonn,,  ll’’ iimmppôôtt  ssuurr  llaa  ffoorrttuunnee  nn’’eesstt  ppaass  nnéécceessssaaiirreemmeenntt  ppaayyéé  

                                                                 
10 AVALLEE, les systèmes fiscaux, éd. Seuil, Paris, 2000, p.12. 
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dduu  mmooyyeenn  ddee  llaa  ffoorrttuunnee,,  iill  ppeeuutt  ccoonnssttiittuueerr  eenn  ffaaiitt,,  ll’’ iimmppôôtt  ddiitt  ssuurr  llaa  

ffoorrttuunnee  eesstt  ppeerrççuu  àà  uunn  ttaauuxx  ttrrèèss  mmooddéérréé,,  iill  ppoouurrrraa  êêttrree  ffaacciilleemmeenntt  

aaccqquuiittttéé  aauu  mmooyyeenn  ddeess  rreetteennuuss  ddee  ll’’aassssuujjeettttii,,  ddoonncc  llaa  ffoorrttuunnee  rreesstteerraa  

iinnttaaccttee..  

  IImmppôôtt  ssuurr  lleess  rreevveennuuss   ::  lloorrssqquuee  llee  rreevveennuu  dd’’uunnee  ppeerrssoonnnnee  ddéétteerrmmiinnééee  

sseerrtt  dd’’éévvaalluuaattiioonn  àà  ll’’ iimmppôôtt..  PPaarr  eexxeemmppllee  eenn  RRDDCC,,  lleess  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  

ccéédduullaaiirreess  ssuurr  lleess  rreevveennuuss..  

  LL’’iimmppôôtt  ssuurr  llaa  ddééppeennssee   oouu  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  lloorrssqquu’’ iill  aatttteeiinntt  llaa  

ddééppeennssee  oouu  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  ((ccoonnttrriibbuuttiioonn  ssuurr  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  ::  

TTVVAA,,  ddrrooiitt  dd’’aacccciissee))..  

  LL’’ iimmppôôtt  ssuurr  llaa  ppoosssseessssiioonn  eett  ssuurr  llaa  cciirrccuullaattiioonn  ddeess  bbiieennss..  

  PPoouurr  llee  pprreemmiieerr,,  llaa  ffoorrttuunnee  eesstt  éévvaalluuééee  ppaarr  llee  ffiisscc  ddaannss  llee  cchheeff  dduu  

ppoosssseesssseeuurr  ((iimmppôôtt  ssuurr  lleess  mmoobbiilliieerrss))..    

PPoouurr  llee  sseeccoonndd  ((iimmppôôtt  ssuurr  lleess  ttrraannssaaccttiioonnss))..  LLaa  ffoorrttuunnee  eesstt  ttaaxxééee  àà  

ll’’ooccccaassiioonn  ddee  cceess  ddééppllaacceemmeenntt,,  ddee  cceess  mmuuttaattiioonnss  lloorrssqquu’’eellllee  cchhaannggee  ddeess  mmaaiinnss  ;;  àà  

ccee  ggrroouuppee  aappppaarrttiieennnneenntt  lleess  ddrrooiittss  ddeess  ssuucccceessssiioonnss  ((mmuuttaattiioonn  ppaarr  ddééccèèss  ::  lleess  

ddrrooiittss  dd’’eennrreeggiissttrreemmeennttss  ssuurr  lleess  vveenntteess  eett  lleess  ddoonnaattiioonnss))  

  llaa  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  dd’’aapprrèèss  lleess  ccoonnttrriibbuuaabblleess  aauu  rreeggaarrdd  ddee  ll’’ iimmppôôtt,,  oonn  

ddiissttiinngguuee  ddeeuuxx  ccaattééggoorriieess  ddoonntt  lleess  iimmppôôttss  ddiirreeccttss  eett  lleess  iimmppôôttss  iinnddiirreeccttss..  

DDaannss  llee  mmêêmmee  ccaaddrree,,  nnoouuss  aalllloonnss  eessssaayyeerr  dd''ééttaalleerr  ttoouutt  eenn  ddééffiinniissssaanntt  

dd''uunnee  mmaanniièèrree  ggéénnéérraallee  cceerrttaaiinnss  iimmppôôttss  ffaaiissaanntt  ppaarrttiiee  ddee  cceess  ddeeuuxx  ggrroouuppeess  

pprriinncciippaauuxx1111..  

  

  

                                                                 
11 AVALLEE, Op.cit, p.12. 
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11..11..44..55..11..    IImmppôôtt  ddiirreecctt  eett  iimmppôôtt  iinnddiirreecctt  

CC''eesstt  llee  ccrriittèèrree  dduu  mmooddee  ddee  ppeerrcceeppttiioonn  qquuii  nnoouuss  ppeerrmmeett  ddee  ddiissttiinngguueerr  

lleess  iimmppôôttss  ddiirreeccttss  àà  ddeess  iimmppôôttss  iinnddiirreeccttss..  

••  IImmppôôtt  ddiirreecctt,,  eesstt  cceelluuii  ddoonntt  llaa  cchhaarrggee  ddeemmeeuurree  ddééffiinniittiivveemmeenntt  ssuuppppoorrttééee  

ppaarr  cceelluuii  qquuii  eenn  eesstt  aassssuujjeettttii..  AAuuttrreemmeenntt  ddiitt,,  llee  ccoonnttrriibbuuaabbllee  nn''aa  eenn  pprriinncciippee  

ppaass  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  rrééppeerrccuutteerr  ssuurr  aauuttrruuii..  IIll  eesstt  ddoonncc  uunn  iimmppôôtt  qquuii  aatttteeiinntt  

ppéérriiooddiiqquueemmeenntt  oouu  aannnnuueelllleemmeenntt  uunnee  mmaattiièèrree  iimmppoossaabbllee  ppeerrmmaanneennttee  eett  ssee  

rreennoouuvveellllee  rréégguulliièèrreemmeenntt  ddoonncc  iill  ffrraappppee  ddeess  ssiittuuaattiioonnss  ppeerrmmaanneenntteess..  

••  IImmppôôtt  iinnddiirreecctt,,  eesstt  cceelluuii  ddoonntt  llaa  cchhaarrggee  eesstt  rrééppeerrccuuttééee  ssuurr  aauuttrruuii,,  eenn  

dd''aauuttrreess  tteerrmmeess,,  cceelluuii  qquuii  eenn  ssuuppppoorrttee  llee  ppooiiddss,,  ccee  ddeerrnniieerr  eesstt  aatttteeiinntt  ppaarr  llee  

ttrruucchheemmeenntt  ddeess  rreeddeevvaabblleess..  IIll  ffrraappppee  ddoonncc  lleess  ssiittuuaattiioonnss  aacccciiddeenntteelllleess..  

LL'' iimmppôôtt  ddiirreecctt  eesstt  cceelluuii  ddoonntt  llaa  cchhaarrggee  ddeemmeeuurree  ddééffiinniittiivveemmeenntt  

ssuuppppoorrttééee  ppaarr  cceelluuii  qquuii  eenn  eesstt  aassssuujjeettttii..  LLee  ccoonnttrriibbuuaabbllee  nn''aayyaanntt  ppaass  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  

ddee  llaa  rrééppeerrccuutteerr  ssuurr  aauuttrruuii..  TTaannddiiss  qquuee  ll'' iimmppôôtt  iinnddiirreecctt  eesstt  cceelluuii  ddoonntt  llaa  cchhaarrggee  eesstt  

rrééppeerrccuuttéé  ssuurr  aauuttrruuii1122..  

11..11..44..55..22..  IImmppôôtt  gglloobbaall   eett  ccéédduullaaiirree  

LL''iimmppôôtt  gglloobbaall,,  eesstt  uunn  iimmppôôtt  ssyyssttéémmaattiiqquuee  ffrraappppaanntt  eenn  bblloocc  llaa  

ttoottaalliittéé  ddeess  rreevveennuuss  dduu  ccoonnttrriibbuuaabbllee..  IIll  eesstt  aappppeelléé  uunn  iimmppôôtt  ssuurr  llaa  ttaaxxee,,  iill  ssee  

nnoommmmee  ééggaalleemmeenntt  uunn  iimmppôôtt  ssyynntthhééttiiqquuee  eett  ssoouummeett  llee  rreevveennuu  aauu  ttaarriiff  uunniiqquuee  ddee  

ll''eennsseemmbbllee  ddeess  rreevveennuuss  dduu  ccoonnttrriibbuuaabbllee  eett  ttiieenntt  ccoommppttee  ddee  llaa  ttoottaalliittéé  ddeess  

bbéénnééffiicceess  oouu  dduu  rreevveennuu  ddee  ttoouuttee  ssoorrtteess,,  qquuee  llee  ccoonnttrriibbuuaabbllee  aa  rrééaalliisséé  oouu  ddoonntt  iill  aa  

ddiissppoosséé  aauu  ccoouurrss  ddee  ll''aannnnééee  ddee  ll'' iimmppoossiittiioonn..  

IImmppôôtt  ccéédduullaaiirree  oouu  ffrraaggmmeennttaaiirreess,,  ssoonntt  cceeuuxx  qquuii  aatttteeiiggnneenntt  cchhaaccuunn,,  

uunnee  ccaattééggoorriiee  ddiissttiinnccttee  ddeess  rreevveennuuss  aapppplliiqquuaanntt  àà  cchhaaccuunn  ddee  cceeuuxx--ccii  uunnee  

iimmppoossiittiioonn  ddiifffféérreennttee,,  iill  eesstt  aauussssii  aappppeelléé  aannaallyyttiiqquuee  oouu  ssééppaarrééee  ddeess  rreevveennuuss,,  ssoonn  

ssyyssttèèmmee  dd'' iimmppoossiittiioonn  aatttteeiinntt  cchhaaccuunn  uunnee  ccaattééggoorriiee  ppaarrttiiccuulliièèrree  ddeess  rreevveennuuss  

aappppeelléé  ««  ccéédduulleess  »»    
                                                                 
12 BUABUA WA KAYEMBE, M., Traité du droit fiscal zaïrois, PUZ, Kinshasa, 1993, p.13. 
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11..11..44..55..33..  IImmppôôtt  pprrooppoorrttiioonnnneell   eett  IImmppôôtt  pprrooggrreessssiiff  

••  IImmppôôtt  pprrooppoorrttiioonnnneell,,  eesstt  cceelluuii  qquuii  ffrraappppee  llaa  mmaattiièèrree  iimmppoossaabbllee  ssuuiivvaanntt  llee  

ttaauuxx  ccoonnssttaanntt  qquueell  qquuee  ssooiitt  ll'' iimmppoorrttaannccee  oouu  ll''aammpplleeuurr  ddeess  rreevveennuuss  iimmppoossééss..  

IIll  yy  aa  pprrooppoorrttiioonnnnaalliittéé  eennttrree  llee  mmoonnttaanntt  ddee  ll'' iimmppôôtt  eett  lleess  rreevveennuuss  dduu  

ccoonnttrriibbuuaabbllee..  

••  IImmppôôtt  pprrooggrreessssiiff,,  lloorrssqquuee  llee  ttaauuxx  dd'' iimmppoossiittiioonn  aauuggmmeennttee  aauu  ffuurr  eett  àà  mmeessuurree  

qquuee  lleess  rreevveennuuss  ddeevviieennnneenntt  pplluuss  éélleevvééss..  LLaa  pprrooggrreessssiivviittéé  ddeess  ttaauuxx  ééqquuiivvaauutt  

àà  llaa  pprrooppoorrttiioonnnnaalliittéé  eennttrree  llee  mmoonnttaanntt  eett  llaa  ccaappaacciittéé  ccoonnttrriibbuuttiivvee  ddee  cchhaaccuunn..  

CCeett  iimmppôôtt  aauuggmmeennttee  llaa  ggrraannddeeuurr  ddee  llaa  mmaattiièèrree  ssoouummiissee  àà  ll'' iimmppôôtt..  

11..11..44..55..44..  IImmppôôtt  ssppéécciiffiiqquuee  eett  iimmppôôtt  aadd  vvaalloorreemm  

IImmppôôtt  eesstt  ddiitt  ssppéécciiffiiqquuee ,,  qquuaanndd  iill  eesstt  ééttaabbllii  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  vvaalleeuurr  

ddee  llaa  mmaattiièèrree  iimmppoossaabbllee,,  mmaaiiss  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  qquuaannttiittéé  ddee  cceellllee--ccii..  IIll  eesstt  

eexxpprriimméé  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  ll''uunniittéé  llaa  pplluuss  ccoommmmooddee  ddee  llaa  mmaattiièèrree  iimmppoossaabbllee  

ccoonncceerrttééee,,  iill  eesstt  aauussssii  uunnee  bbaassee  eexxpprriimmééee  eenn  qquuaannttiittéé  pphhyyssiiqquuee  ddeess  mmaattiièèrreess  

iimmppoossaabblleess..  CCeettttee  qquuaannttiittéé  eesstt  ddééffiinniiee  ssooiitt  ppaarr  llee  nnoommbbrree  dd''uunniittéé  mmaattéérriieellllee  ssooiitt  

eenn  vvoolluummee  ssuurrffaaccee..  

LL''iimmppôôtt  aadd  vvaalloorreemm  eesstt  cceelluuii  qquuii  ffrraappppee  llee  pprroodduuiitt  ttaaxxaabbllee  eenn  

vvaalleeuurr,,  iill  ssee  ccaallccuullee  ccoonnssééqquueemmmmeenntt  eenn  ppoouurrcceennttaaggee  ddee  llaa  mmaattiièèrree  iimmppoossaabbllee  

éévvoolluuééee  eenn  aarrggeenntt..  AAvveecc  lleess  ddrrooiittss  aadd  vvaalloorreemm,,  llee  rreennddeemmeenntt  ddee  ll’’ iimmppôôtt  ssoonntt  lleess  

ffaaccttuurraattiioonnss  dduu  pprriixx  ddeess  mmaarrcchhaannddiisseess  ttaaxxaabblleess  tteell  nn’’eesstt  ppaass  llee  ccaass  aavveecc  lleess  ddrrooiittss  

ssppéécciiffiiqquueess..  

11..11..44..55..55..  IImmppôôtt  ddee  qquuoottii ttéé  eett  iimmppôôtt  ddee  rrééppaarrttii ttiioonn  

LL''iimmppôôtt  ddee  qquuoottiittéé   eesstt  ll'' iimmppôôtt  ddoonntt  llee  ttaauuxx  eesstt  ddéétteerrmmiinnéé  àà  ll''aavvaannccee  

ppaarr  llee  llééggiissllaatteeuurr..  IIll  eesstt  iinnvvaarriiaabbllee  qquueellllee  qquuee  ssooiitt  llaa  qquuaannttiittéé  ttoottaallee  ddee  mmaattiièèrree  

iimmppoossaabbllee  ddéétteennuuee  ppaarr  ll''eennsseemmbbllee  ddeess  ccoonnttrriibbuuaabblleess  dduu  ppaayyss,,  ssoonn  ttaarriiff  eesstt  ddoonncc  

ffiixxéé  àà  ll''aavvaannccee  eett  ss ''aapppplliiqquuee  àà  ttoouutteess  lleess  mmaattiièèrreess  iimmppoossaabblleess..  

LL''iimmppôôtt  ddee  rrééppaarrttiittiioonn,,  eesstt  cceelluuii  ddoonntt  ll''EEttaatt  ffiixxee  àà  ll''aavvaannccee  ddee  

rreennddeemmeenntt  gglloobbaall  ddee  ll'' iimmppôôtt,,  iill  ddéétteerrmmiinnee  llaa  ssoommmmee  ttoottaallee  qquu'' iill  vveeuutt  rreecceevvooiirr  aauu  
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ttiittrree  ddee  cceettttee  ccoonnttrriibbuuttiioonn,,  iill  yy  aa  ddoonncc  iiccii  uunnee  mmaanniièèrree  ddee  ffiixxeerr  llee  rreennddeemmeenntt  

gglloobbaall  ddee  ll'' iimmppôôtt  àà  pplluussiieeuurrss  ddeeggrrééss  aaddmmiinniissttrraattiiffss..  SSoonn  pprroodduuiitt  eesstt  ddéétteerrmmiinnéé  ssuurr  

llee  ppllaann  nnaattiioonnaall  eett  rrééppaarrttii  eennttrree  lleess  pprroovviinncceess,,  lleess  ddiissttrriiccttss,,  lleess  ccoommmmuunneess,,  eennttrree  

lleess  ccoonnttrriibbuuaabblleess  ddee  cchhaaqquuee  ccoonnttrrééee,,  llee  llééggiissllaatteeuurr  ffiixxee  iiccii  llee  pprroodduuiitt  gglloobbaall  ddee  

ll'' iimmppôôtt..  

11..11..44..55..66  IImmppôôtt  ppeerrssoonnnneell   eett  ll’’iimmppôôtt  rrééeell     

LL’’iimmppôôtt  ppeerrssoonnnneell  ::  eesstt  uunn  iimmppôôtt  ppoouurr  llaa  ppeerrcceeppttiioonn,,  oonn  ttiieenntt  

ccoommppttee  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ppaarrttiiccuulliièèrree  ppeerrssoonnnneellllee  dduu  ccoonnttrriibbuuaabbllee,,  nnoottaammmmeenntt  ddee  

ssoonn  rreevveennuu  gglloobbaall  oouu  ddee  ssoonn  ppaattrriimmooiinnee,,  ddee  sseess  cchhaarrggeess  ddee  ffaammiillllee,,  ddee  sseess  

ccaappaacciittééss  ccoonnttrriibbuuttiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ssuurr  lleess  rreevveennuuss  ddeess  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess..  

LL’’ iimmppôôtt  rrééeell1133  ::    

  IIll  yy  aa  llaa  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  dd’’aapprrèèss  llee  mmooddee  ddee  rrééppaarrttiittiioonn  oouu  ddee  ccaallccuull  ddee  

ll’’ iimmppôôtt,,  oonn  aa  ::  ll’’IImmppôôtt  ffiixxee,,  pprrooppoorrttiioonnnneellss  eett  pprrooggrreessssiiffss..  

••  IImmppôôtt  ffiixxee  ::  cceett  iimmppôôtt  eesstt  ddiitt  ffiixxee  qquuaanndd  llee  mmoonnttaanntt  ddee  llaa  

ccoonnttrriibbuuttiioonn  eesstt  iinnddééppeennddaanntt  ddee  ll’’ iimmppoorrttaannccee  ddee  ll’’éélléémmeenntt  

iimmppoossaabbllee,,  cchhaaqquuee  ccoonnttrriibbuuaabbllee  ppaayyaanntt  llaa  mmêêmmee  ssoommmmee..  

••  IImmppôôtt  pprrooppoorrttiioonnnneell  ::  iill  yy  aa  ll’’ iimmppôôtt  pprrooppoorrttiioonnnneell  lloorrssqquuee  llaa  

mmaattiièèrree  iimmppoossaabbllee  eesstt  ssoouummiissee  aauu  ttaauuxx  ccoonnssttaanntt  qquueell  qquuee  ssooiitt  llee  

vvoolluummee  ddee  ll’’éélléémmeenntt  iimmppoosséé..  

  IIll  yy  aa  llaa  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  dd’’aapprrèèss  llee  mmooddee  ddee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  ((lleess  ddrrooiittss  aauu  

ccoommppttaanntt  eett  ddrrooiittss  ccoonnssttaattééss  ::  

••  DDaannss  lleess  ddrrooiittss  aauu  ccoommppttaanntt,,  llee  ffaaiitt  ggéénnéérraatteeuurr  ddee  ll’’ iimmppôôtt  eett  ddee  

ppaaiieemmeenntt  ddee  ll’’ iimmppôôtt  ssoonntt  ssiimmuullttaannéé  llee  mmêêmmee  aarrggeenntt  ddee  

ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  àà  ccoommppéétteennccee  àà  llaa  ffooiiss  ppoouurr  aassssooiirr  eett  ccaallccuulleerr  

ll’’ iimmppôôtt  eett  llee  ffaaiirree  ppaayyeerr  ppaarr  llee  ccoonnttrriibbuuaabbllee..  CC’’eesstt  nnoottaammmmeenntt  llee  ccaass  

ppoouurr  lleess  ddrrooiittss  ddee  ddoouuaannee  eett  dd’’eennrreeggiissttrreemmeenntt..  

                                                                 
13 AVALLEE, Op.cit, p.12. 
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••  PPoouurr  lleess  ddrrooiittss  ccoonnssttaattééss ,,  iill  yy  aa  ddééccaallaaggee  eennttrree  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  

ll’’ iimmppôôtt  dd’’uunnee  ppaarrttiiee  eett  ssoonn  rreeccoouuvvrreemmeenntt  dd’’aauuttrree  ppaarrtt..  cc’’eesstt--àà--ddiirree  

ll’’ iimmppôôtt  eesstt  dd’’aabboorrdd  ééttaabbllii,,  ccaallccuulleerr  eett  eennssuuiittee  mmiissee  eenn  rreeccoouuvvrreemmeenntt,,  

lleess  ooppéérraattiioonnss  qquuii  ssoonntt  ggéénnéérraalleemmeenntt  ccoonnffiiééeess  àà    ddeeuuxx  aaggeennttss  

ddiifffféérreennttss..  

11..11..55..  LLeess  ccoommppoossaanntteess  ddee  ll''iimmppôôtt  

11..11..55..11..  LLaa  mmaattiièèrree  iimmppoossaabbllee    

CC''eesstt  ll''éélléémmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  ssuurr  lleeqquueell  ll'' iimmppôôtt  pprreenndd  ssaa  ssoouurrccee..  CCeett  

éélléémmeenntt  ppeeuutt  êêttrree  uunn  bbiieenn,,  uunn  pprroodduuiitt,,  uunn  rreevveennuu  rrééssuullttaanntt  dd''uunnee  aaccttiivviittéé,,  dd''uunn  

sseerrvviiccee  oouu  dd''uunn  ccaappiittaall  eett  mmêêmmee  dd''uunnee  ppeerrssoonnnnee  pphhyyssiiqquuee,,  llaa  rreecchheerrcchhee  ddee  llaa  

mmaattiièèrree  ssee  ffaaiitt  ppaarr  llee  rreecceennsseemmeenntt  oouu  llaa  ddééccllaarraattiioonn..  CCee  rreecceennsseemmeenntt  eesstt  bbaasséé  ssuurr  

lleess  ssiiggnneess  eexxttéérriieeuurrss  ttaannddiiss  qquuee  llaa  ddééccllaarraattiioonn  eesstt  ffaaiittee  ppaarr  lleess  ccoonnttrriibbuuaabblleess  eeuuxx--

mmêêmmeess..1144..  

11..11..55..22..  LL''aassssiieettttee  ddee  ll ''iimmppôôtt  

CC''eesstt  ssuurr  qquuooii  rreeppoossee  ll'' iimmppôôtt,,  aasssseeooiirr  ll'' iimmppôôtt,,  cc''eesstt  cchheerrcchheerr  llaa  

mmaattiièèrree  iimmppoossaabbllee  eenn  ccoonnssttaatteerr  llee  ffaaiitt  ggéénnéérraatteeuurr  eett  eennssuuiittee  ddéétteerrmmiinneerr  lleess  bbaasseess  

ddee  llaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ddee  ll''aassssiieettttee  ddee  ll'' iimmppôôtt  ccoommppoorrttee  uunnee  ddoouubbllee  ooppéérraattiioonn  àà  

ssaavvooiirr,,  llaa  ccoonnssttaattaattiioonn  ddee  ll''eexxeerrcciiccee  dd''uunnee  ccrrééaannccee  ffiissccaallee  eett  ll''éévvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  

bbaassee  dd'' iimmppoossiittiioonn..  

LL''aassssiieettttee  aauu  sseennss  llaarrggee,,  eesstt  ll''eennsseemmbbllee  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ffiissccaalleess  

ddeeppuuiiss  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddee  llaa  mmaattiièèrree  iimmppoossaabbllee  ((cchhaammpp  dd''aapppplliiccaattiioonn))  aaiinnssii  qquuee  

ssoonn  éévvoolluuttiioonn..  LL''aassssiieettttee  aauu  sseennss  rreessttrreeiinnttee  eesstt  ll''éévvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  mmaattiièèrree  

iimmppoossaabbllee  cc''eesstt--àà--ddiirree  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddee  llaa  bbaassee  iimmppoossaabbllee  aaiinnssii  qquuee  llee  ttaauuxx..  

LL’’aassssiieettttee  iimmppoossaabbllee  oouu  llaa  bbaassee  iimmppoossaabbllee  eesstt  llaa  ssoommmmee  ssuurr  llaaqquueellllee  

oonn  aapppplliiqquuee  llee  ttaauuxx  ppoouurr  oobbtteenniirr  llee  mmoonnttaanntt  ddee  ll’’ iimmppôôtt  àà  ppaayyeerr..  

                                                                 
14 M.C. LOKOTA, Op.cit, p.25. 
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11..11..55..33..  LLee  FFaaiitt  ggéénnéérraatteeuurr  

CCee  ffaaiitt  ggéénnéérraatteeuurr  eesstt  pprréécciisséémmeenntt  ll''aaccttee  oouu  ll''éévvéénneemmeenntt  qquuii  ffaaiitt  

nnaaîî ttrree  uunnee  oobblliiggaattiioonn..  IIll  yy  aa  lliieeuu  ddee  llee  ddééffiinniirr  ccoommmmee  llee  ffaaiitt  oouu  ll''aaccttee  jjuurriiddiiqquuee  qquuii  

ddoonnnnee  nnaaiissssaannccee  àà  llaa  ddeettttee  ffiissccaallee,,  ppaarr  llee  ssiimmppllee  ffaaiitt  ddee  ssaa  rrééaalliissaattiioonn,,  llee  ffaaiitt  

ggéénnéérraatteeuurr  ppllaaccee  llee  ccoonnttrriibbuuaabbllee  ddaannss  lleess  cchhaammppss  dd''aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  llooii  ffiissccaallee  eett  

ddoonnnnee  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  nnaaiissssaannccee  àà  llaa  ccrrééaannccee  dd'' iimmppôôtt  aauu  pprrooffiitt  ddee  ll''EEttaatt1155..  

11..11..55..44..  LLee  ttaauuxx  ddee  ll ''iimmppôôtt  

CC''eesstt  llaa  pprrooppoorrttiioonnnnaalliittéé  ddéétteerrmmiinnééee  ppaarr  llaa  llooii  eett  eexxpprriimmééee  eenn  

ppoouurrcceennttaaggee..  IIll  eesstt  aapppplliiqquuéé  àà  uunnee  aassssiieettttee  ddoonnnnééee  ppoouurr  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddee  

ll'' iimmppôôtt  àà  ppaayyeerr..  AAiinnssii,,  llee  ttaauuxx  ppeeuutt  êêttrree  ffiixxéé  àà  ll''aavvaannccee  sseelloonn  qquuee  cceett  iimmppôôtt  eesstt  ddee  

qquuoottiittéé  oouu  ddee  rrééppaarrttiittiioonn..  LLee  ttaauuxx  eesstt  ggéénnéérraalleemmeenntt  ccoonntteennuu  ddaannss  uunn  ddooccuummeenntt  

aappppeelléé  ttaarriiff  qquuii  ssee  ppoorrttee  eenn  ccaallccuull  ddee  ll'' iimmppôôtt..  CC''eesstt  ddoonncc  llee  ppoouurrcceennttaaggee  qquu''oonn  

aapppplliiqquuee  àà  llaa  mmaattiièèrree  ppoouurr  oobbtteenniirr  ll'' iimmppôôtt..  

11..11..55..55..  LLee  ccoonnttrriibbuuaabbllee  eett  llee  rreeddeevvaabbllee  

LLee  ccoonnttrriibbuuaabbllee  eesstt  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  aassssuujjeettttiiee  aauu  ppaaiieemmeenntt  dd''uunn  

iimmppôôtt  ddiirreecctt  oouu  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  pphhyyssiiqquuee  oouu  mmoorraallee  qquuii  ppaaiiee  ll'' iimmppôôtt..  CC''eesstt--àà--ddiirree,,  

cceeuuxx  qquuii  oonntt  llaa  cchhaarrggee  ddee  llaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  qquuii  ddooiivveenntt  llee  ssuuppppoorrtteerr..  

LLee  rreeddeevvaabbllee,,  eesstt  uunnee  ppeerrssoonnnnee  pphhyyssiiqquuee  oouu  mmoorraallee  tteennuuee  

llééggaalleemmeenntt  aauu  ppaaiieemmeenntt  dd''uunn  iimmppôôtt,,  dd''uunnee  ttaaxxee  mmêêmmee  ssii  llaa  cchhaarrggee  ddooiitt  eenn  êêttrree  

ffiinnaalleemmeenntt  aassssuummééee  ppaarr  uunn  ttiieerrss..  

  

  

                                                                 
15  C. Bernard et P. LOLLY, Dictionnaire économique et financier, éd. Seuil, Paris, 1996, p.801. 
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11..22..  GGéénnéérraalliittéé  ssuurr  ll’’iimmppôôtt  ffoonncciieerr  

11..22..11..  CChhaammppss  dd’’aapppplliiccaattiioonn  oouu  mmaattiièèrree  iimmppoossaabbllee  

LLaa  mmaattiièèrree  iimmppoossaabbllee  ::  ((aarrtt..  1166,,  1177  eett  1188  ddee  ll’’aadd  llooii  nn°°  6699//000066  dduu  

1100//0022//11996699))1166  ::  

  PPoouurr  lleess  pprroopprriiééttééss  bbââttiieess  ssuuppeerrffiicciiee  ddeess  mmaaiissoonnss  eett  iimmmmeeuubblleess  ddéétteennuuss  

ppaarr  ddeess  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess  oouu  mmoorraalleess  eenn  RRDD  CCoonnggoo  ;;  

  PPoouurr  lleess  pprroopprriiééttééss  nnoonn  bbââttiieess  ::  ssuuppeerrffiicciiee  ddeess  tteerrrraaiinnss  nnoonn  bbââttiiss  ssiiss  ddaannss  

lleess  cciirrccoonnssccrriippttiioonnss  uurrbbaaiinneess..  

FFaaiitt  ggéénnéérraatteeuurr  ::  eexxiisstteennccee  ddee  ll’’ iimmmmeeuubbllee  oouu  dduu  tteerrrraaiinn  llee  11eerr  jjaannvviieerr  

ddee  ll’’aannnnééee  dd’’ iimmppoossiittiioonn,,  lleess  iimmmmeeuubblleess  aacchheevvééss  aapprrèèss  11eerr  jjaannvviieerr  nnee  ssoonntt  

iimmppoossaabblleess  qquuee  ll’’aannnnééee  ssuuiivvaannttee1177..    

DDéétteerrmmiinnaattiioonn  dduu  ttaauuxx  dd’’ iimmppoossiittiioonn,,  llee  mmoonnttaanntt  ddee  ll’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr  

ssuurr  llee  pprroopprriiééttééss  bbââttiieess  eett  nnoonn  bbââttiieess  eesstt  ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  nnaattuurree  ddeess  iimmmmeeuubblleess  eett  llee  

rraanngg  ddeess  llooccaalliittééss..  

11..22..22..  LLee  rreeddeevvaabbllee  ddee  ll’’iimmppôôtt  

LL’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr  eesstt  ddûû  ppaarr  llee  ttiittuullaaiirree  dduu  ddrrooiitt  ddee  pprroopprriiééttéé,,  ddee  

ppoosssseessssiioonn,,  dd’’eenn  hhyyttééoossee,,  ddee  ssuuppeerrffiicciiee,,  ddee  cceessssiioonn,,  ddee  ccoonncceessssiioonn  oouu  dd’’uussuuffrruuiitt  

ddeess  bbiieennss  iimmppoossaabblleess  ;;  aaiinnssii  qquuee  ppaarr  lleess  ppeerrssoonnnneess  ooccccuuppaanntt,,  eenn  vveerrttuu  dd’’uunn  bbaaiill,,  

ddeess  bbiieennss  iimmmmoobbiilliieerrss  ffeerroonntt  ppaarrttiiee  ssooiitt  dduu  ddoommaaiinnee  pprriivvéé  ddee  ll’’EEttaatt,,  ddeess  

pprroovviinncceess,,  ddeess  vviilllleess  eett  ddeess  ccoommmmuunneess  ssooiitt  dduu  ppaattrriimmooiinnee  ddeess  cciirrccoonnssccrriippttiioonnss..  

LL’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr  eesstt  ddûû  ppaarr  llee  pprroopprriiééttaaiirree,,  mmêêmmee  ssii  ppaarr  llaa  

ccoonnvveennttiioonn  ddee  bbaaiill,,  llee  llooccaattaaiirree  ss’’eesstt  eennggaaggéé  àà  llee  ppaayyeerr  eett  ssii  cceettttee  cciirrccoonnssttaannccee  aa  

ééttéé  ppoorrttééee  àà  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn..  

LLee  ppaaiieemmeenntt  iinnttééggrraall  ddee  ll’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr  iinnccoommbbee  aauu  pprroopprriiééttaaiirree,,  

ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  nn’’ iinntteerrvviieenntt  ppaass  ppoouurr  eeffffeeccttuueerr  llaa  rrééppaarrttiittiioonn  éévveennttuueellllee  ddee  

ll’’ iimmppôôtt  eennttrree  pprroopprriiééttaaiirreess  eett  llooccaattaaiirreess..  

                                                                 
16 art. 16, 17 et 18 de l’ad loi n° 69/006 du 10/02/1969. 
17 Art. 21 de l’ordonnance loi n° 69/006 du 21/02/1969. 
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11..22..33..  EExxeemmppttiioonnss  eett  eexxoonnéérraattiioonnss  

  EExxeemmppttiioonnss  ::  ssoonntt  eexxeemmppttééeess  ddee  ll’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr,,  lleess  pprroopprriiééttééss  aappppaarrtteennaanntt  ::  

••  AA  ll’’EEttaatt,,  aauuxx  pprroovviinncceess,,  aauuxx  vviilllleess,,  aauuxx  tteerrrriittooiirreess,,  aauuxx  ccoommmmuunneess,,  aauuxx  

cciirrccoonnssccrriippttiioonnss  aaddmmiinniissttrraattiivveess,,  aaiinnssii  qquu’’aauuxx  ooffffiicceess  eett  aauuttrreess  

ééttaabblliisssseemmeennttss  ppuubblliiccss  ddee  ddrrooiitt  ccoonnggoollaaiiss  nn’’aayyaanntt  dd’’aauuttrreess  rreessssoouurrcceess  qquuee  

cceelllleess  pprroovveennaanntt  ddee  llaa  ssuubbvveennttiioonn  bbuuddggééttaaiirree  ;;  

••  AAuuxx  iinnssttiittuuttiioonnss  rreelliiggiieeuusseess,,  sscciieennttiiffiiqquueess,,  oouu  pphhiillaanntthhrrooppiiqquueess  eett  

ssaattiissffaaiissaanntteess  aauuxx  ccoonnvviiccttiioonnss  rreeqquuiisseess  ppaarr  llee  ddééccrreett--llooii  dduu  1188  sseepptteemmbbrree  

11996655  ;;  

••  AAuuxx  aassssoocciiaattiioonnss  pprriivvééeess  aayyaanntt  ppoouurr  bbuutt  ddee  ss’’ooccccuuppeerr  dd’’œœuuvvrree  rreelliiggiieeuusseess,,  

sscciieennttiiffiiqquueess  oouu  pphhiillaanntthhrrooppiiqquueess  qquuii  oonntt  rreeççuu  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  cciivviillee  ppaarr  

aapppplliiccaattiioonn  ddee  ll’’aarrttiiccllee  22  dduu  ddééccrreett--llooii  dduu  2288  ddéécceemmbbrree  11888888  eett  vviissééss  àà  

ll’’aarrttiiccllee  55  dduu  ddééccrreett--llooii  dduu  1188  sseepptteemmbbrree  11996655  ;;  

••  AAuuxx  ééttaabblliisssseemmeennttss  dd’’uuttiilliittéé  ppuubblliiqquuee  ccrrééééee  ppaarr  aapppplliiccaattiioonn  dduu  ddééccrreett--llooii  

dduu  1199  jjuuiilllleett  11992266  ;;  

••  AAuuxx  aassssoocciiaattiioonnss  ssaannss  bbuutt    lluuccrraattiiff  aayyaanntt  ppoouurr  ffiinn  ddee  ss’’ooccccuuppeerr  dd’’œœuuvvrree  

rreelliiggiieeuusseess,,  ssoocciiaallee,,  sscciieennttiiffiiqquueess  oouu  pphhiillaanntthhrrooppiiqquueess  qquuii  oonntt  rreeççuu  llaa  

ppeerrssoonnnnaalliittéé  cciivviillee  eenn  vveerrttuu  ddee  ddééccrreettss  ssppéécciiaauuxx  ;;  

••  AAuuxx  EEttaattss  ééttrraannggeerrss  eett  aaffffeeccttééeess  eexxcclluussiivveemmeenntt    àà  ll’’uussaaggee  ddee  bbuurreeaauuxx  

dd’’aammbbaassssaaddeess  oouu  ddee  ccoonnssuullaattss,,  oouu  aauu  llooggeemmeenntt  nn’’eesstt  ccoonnsseennttiiee  qquuee  ssoouuss  

rréésseerrvveess  ddee  rréécciipprroocciittéé  ;;  

••  AAuuxx  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess  ddoonntt  lleess  rreevveennuuss  nneett  iimmppoossaabblleess  aannnnuueellss  ssoonntt  

ééggaauuxx  oouu  iinnfféérriieeuurrss  aauu  ppllaaffoonndd  ddee  llaa  hhuuiittiièèmmee  ttrraanncchhee  ddee  rreevveennuuss  dduu  

bbaarrèèmmee  vviisséé  àà  ll’’aarrttiiccllee  8844  ddee  ll’’oorrddoonnnnaannccee  llooii  nn°°6699//000099  dduu  1100  fféévvrriieerr  11996699  

rreellaattiivvee  aauuxx  iimmppôôttss  ccéédduullaaiirreess  ssuurr  lleess  rreevveennuuss,,  tteellllee  qquuee  mmooddiiffiieerr  ppaarr  llee  

ddééccrreett--llooii  nn°°  1155//22000022  dduu  3300  mmaarrss  22000022,,  oouu  àà  ttoouuttee  ssoommmmee  

pprrooppoorrttiioonnnneelllleemmeenntt  ééqquuiivvaallaanntt  ppoouurr  lleess  ppéérriiooddeess,,  iinnfféérriieeuurreess  àà  uunn  oouu  àà  

ccoonnddiittiioonn  ddee  ffaaiirree  llee  pprreeuuvvee  dduu  ppaaiieemmeenntt  ddee  ll’’ iimmppôôtt  pprrooffeessssiioonnnneell  ssuurr  lleess  

rréémmuunnéérraattiioonn  oouu  ddee  ll’’ iimmppôôtt  ppeerrssoonnnneell  mmiinniimmuumm..    
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SSoonntt  eexxcceeppttééeess  ddee  ll’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr,,  ppoouurr  ll’’ iimmmmeeuubbllee  oouu  ll’’uunn  ddeess  

iimmmmeeuubblleess  aaffffeeccttéé  àà  ll’’hhaabbiittaattiioonn  pprriinncciippaallee,,  lleess  ppeerrssoonnnneess  qquuii,,  aauu  11eerr  

jjaannvviieerr  ddee  ll’’aannnnééee  dd’’ iimmppoossiittiioonn,,  ssoonntt  ââggééeess  ddee  pplluuss  ddee  5555aannss  eett  lleess  

vveeuuvveess,,  àà  ccoonnddiittiioonn  ::  

  QQuu’’eelllleess  ooccccuuppeenntt  lleeuurr  hhaabbiittaattiioonn  pprriinncciippaallee  ssooiitt  sseeuulleess,,  ssooiitt  aavveecc  ddeess  

ppeerrssoonnnneess  ccoonnssiiddéérrééeess  ccoommmmee  àà  lleeuurr  cchhaarrggee  aauu  sseennss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  9900  ddee  

ll’’oorrddoonnnnaannccee  llooii  nn°°  6699//000099  dduu  1100  fféévvrriieerr  11996699,,  ssooiitt  aavveecc  ttoouuttee  aauuttrree  

ppeerrssoonnnnee  ddee  mmêêmmee  ccoonnddiittiioonn  dd’’ââggee  oouu  ddee  ssiittuuaattiioonn  ;;  

  QQuuee  lleeuurrss  rreevveennuuss  iimmppoossaabblleess  àà  ll’’ iimmppôôtt  ccéédduullaaiirree  ssuurr  lleess  rreevveennuuss  ssooiieenntt  

ééggaauuxx  oouu  iinnfféérriieeuurrss  aauu  ppllaaffoonndd  ddee  llaa  hhuuiittiièèmmee  ttrraanncchhee  dduu  bbaarrèèmmee  vviisséé  àà  

ll’’aarrttiiccllee  8844  ddee  ll’’oorrddoonnnnaannccee  llooii  nn°°6699//000099  dduu  1100  fféévvrriieerr  11996699,,  tteellllee  qquuee  

mmooddiiffiiiiéé  ppaarr  llee  ddééccrreett--llooii  nn°°001155//22000022  dduu3300  mmaarrss  22000022  ;;  

  QQuu’’eelllleess  ssee  ccoonnffoorrmmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess  2288  eett  2266  ddee  

ll’’oorrddoonnnnaannccee  llooii  nn°°6699  ––   000066  dduu  1100  fféévvrriieerr  11996699..  

  EExxoonnéérraattiioonnss  ::  ll’’eexxoonnéérraattiioonn  ddee  ll’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr  eesstt  ccoonnsseennttiiee  aauuxx  

iimmmmeeuubblleess  oouu  ppaarrttiieess  dd’’ iimmmmeeuubblleess  ::  

  AAffffeeccttééss  ppaarr  llee  pprroopprriiééttaaiirree  eexxcclluussiivveemmeenntt  àà  ll’’aaggrriiccuullttuurree  oouu  àà  ll’’éélleevvaaggee,,  yy  

ccoommpprriiss  lleess  bbââttiimmeennttss  oouu  ppaarrttiieess  ddee  bbââttiimmeennttss  qquuii  sseerrvveenntt  àà  llaa  pprrééppaarraattiioonn  

ddeess  pprroodduuiittss  aaggrriiccoolleess  oouu  ll’’éélleevvaaggee  ;;  àà  llaa  ccoonnddiittiioonn  qquuee  cceeuuxx  ––   ccii  

pprroovviieennnneenntt  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu  ccoonnttrriibbuuaabbllee  ddaannss  uunnee  pprrooppoorrttiioonn  oouu  

mmooiinnss  ééggaallee  àà  8800%%  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  pprroodduuiittss  ttrraaiittééss  ;;  

  QQuu’’uunn  pprroopprriiééttaaiirree  nnee  ppoouurrssuuiivvaanntt  aauuccuunn  bbuutt  ddee  lluuccrree,,  aauurraa  aaffffeeccttééss  ::  

••  SSooiitt  àà  ll’’eexxeerrcciiccee  dd’’uunn  ccuullttee  ppuubblliicc,,  ssooiitt  àà  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt,,  ssooiitt  àà  llaa  

rreecchheerrcchhee  sscciieennttiiffiiqquuee,,  ssooiitt  àà  ll’’ iinnssttaallllaattiioonn  dd’’hhôôppiittaauuxx,,  dd’’hhoossppiicceess,,  ddee  

cclliinniiqquueess,,  ddee  ddiissppeennssaaiirreess  oouu  dd’’aauuttrreess  œœuuvvrreess  aannaalloogguueess  ddee  bbiieenn  

ffaaiissaanncceess  ;;  

••  AA  ll’’aaccttiivviittéé  ssoocciiaallee  ddee  ssoocciiééttééss  mmuuttuuaalliisstteess  eett  ddeess  uunniioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

qquuii  oonntt  oobbtteennuu  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  cciivviillee,,  àà  ll’’eexxcceeppttiioonn  ddeess  llooccaauuxx  sseerrvvaanntt  aauu  

llooggeemmeenntt,,  àà  uunn  ddéébbiitt  ddee  bbooiissssoonnss  oouu  àà  uunn  ccoommmmeerrccee  qquueellccoonnqquuee..  
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••  AA  ll’’aaccttiivviittéé  nnoorrmmaallee  ddeess  cchhaammbbrreess  ddee  ccoommmmeerrccee  qquuii  oonntt  oobbtteennuu  llaa  

ppeerrssoonnnnaalliittéé  cciivviillee  ;;  

LLee  ttiittuullaaiirree  dduu  mmiinniissttèèrree  aayyaanntt  lleess  ffiinnaanncceess  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss  

ddéétteerrmmiinnee  lleess  ccoonnddiittiioonnss  aauuxxqquueelllleess  lleess  ddiitteess  ssoocciiééttééss  oouu  aassssoocciiaattiioonnss  ddooiivveenntt  ssee  

ssoouummeettttrree..  

LL’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr  nn’’eesstt  ppaass  ééttaabbllii  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddeess  

tteerrrraaiinnss  qquu’’uunn  pprroopprriiééttaaiirree,,  nnee  ppoouurrssuuiivvaanntt  aauuccuunn  bbuutt  ddee  lluuccrree,,  aauurraa  aaffffeeccttééss  àà  

ll’’uunnee  ddeess  ffiinnss  vviissééeess  aauuxx  lluutttteerraass  aa)),,  bb))  eett  cc))  dduu  22èèmmee  aalliinnééaa  ddee  ll’’aarrttiiccllee  33..DDeess  

eexxoonnéérraattiioonnss  ddee  ll’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr  ppeeuuvveenntt  êêttrree  aaccccoorrddééeess  eenn  vveerrttuu  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  

ddeess  ccooddeess  ddeess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  oouu  ppaarr  ddeess  ccoonnvveennttiioonnss  ssppéécciiaalleess..  DDeess  

eexxoonnéérraattiioonnss  mmeennttiioonnnnééee  àà  ll’’aarrttiiccllee  pprrééccèèddeenntt  nnee  ddiissppeennssee  ppaass  lleess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  

ddeess  oobblliiggaattiioonnss  iimmppoossééeess  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  oorrddoonnnnaannccee  llooii,,  eett  nnoottaammmmeenntt  ddee  cceelllleess  

rreellaattiivveess  àà  llaa  ddééccllaarraattiioonn1188..  

AAuu  ssuurrpplluuss,,  ll’’eexxoonnéérraattiioonn  mmeennttiioonnnnééee  àà  ll’’aarrttiiccllee  55  nn’’eesstt  mmaaiinntteennuuee  

qquu’’àà  llaa  ccoonnddiittiioonn  qquuee  lleess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  nnee  ssee  ttrroouuvveenntt  ppaass  ddaannss  ll’’uunn  ddeess  ccaass  

pprréévvuuss  ppaarr  ll’’aarrttiiccllee  5566,,  aalliinnééaa  22,,  33  eett  44..  

11..22..44..  TTaauuxx  dd’’iimmppôôtt  

IIll  eesstt  iinnssttiittuuéé  àà  ttiittrree  dd’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr  ssuurr  llaa  pprroopprriiééttéé  bbââttiiss  eett  nnoonn  

bbââttiiss,,  uunn  iimmppôôtt  ffoorrffaaiittaaiirree  aannnnuueell  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  vvaarriiee  ssuuiivvaanntt  llaa  nnaattuurree  ddeess  

iimmmmeeuubblleess  eett  llee  rraanngg  ddeess  llooccaalliittééss..  TToouutteeffooiiss,,  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  vviillllaass  

ssiittuuééeess  ddaannss  lleess  llooccaalliittééss  ddee  11eerr,,  22èèmmee,,  33èèmmee  eett  44èèmmee  rraanngg,,  ll’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr  eesstt  iimmppoosséé  

eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  bbââttiiee..  
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11..22..55..  LLee  rraanngg  ddeess  llooccaalliittééss  

LL’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr  ssuurr  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddeess  vviillllaass  eesstt  ccaallccuulléé  aauu  ttaauuxx  ccii  ––   

aapprrèèss,,  ppaarr  mmèèttrree  ccaarrrréé  ddee  ssuuppeerrffiicciiee  ::  

••  DDaannss  lleess  llooccaalliittééss  ddiitteess  ddee  pprreemmiièèrree  rraanngg  ::  11,,5500FFff//mm²²  ;;  

••  DDaannss  lleess  llooccaalliittééss  ddiitteess  ddee  ddeeuuxxiièèmmee  rraanngg  ::  11FFff//mm²²  ;;  

••  DDaannss  lleess  llooccaalliittééss  ddiitteess  ddee  ttrrooiissiièèmmee  rraanngg  ::  00,,5500FFff//mm²²  ;;  

••  DDaannss  lleess  llooccaalliittééss  ddiitteess  ddee  qquuaattrriièèmmee  rraanngg  ::  00,,3300FFff//mm²²..  

LL’’ iimmppôôtt  ffoorrffaaiittaaiirree  aannnnuueell  eesstt  ffiixxéé  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  

  PPrroopprriiééttééss  bbââttiieess  

  EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  llooccaalliittééss  ddee  11eerr  rraanngg  ::    

  7755,,0000FFff  ppaarr  ééttaaggee  ppoouurr  lleess  iimmmmeeuubblleess  aappppaarrtteennaanntt  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  

mmoorraalleess  ;;  

  3377,,5500FFff  ppaarr  ééttaaggee  ppoouurr  lleess  iimmmmeeuubblleess  aappppaarrtteennaanntt  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquuee  

eett  ssiittuuééss  àà  KKiinnsshhaassaa  ;;  

  3300,,0000FFff  ppaarr  ééttaaggee  ppoouurr  lleess  iimmmmeeuubblleess  aappppaarrtteennaanntt  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquuee  

ssiittuuéé  àà  ll’’ iinnttéérriieeuurree  dduu  ppaayyss  ;;  

  7755,,0000FFff  ppoouurr  lleess  aappppaarrtteemmeennttss  ;;  

  1111,,0000FFff  ppoouurr  lleess  aauuttrreess  iimmmmeeuubblleess..  

  EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  llooccaalliittééss  ddee  22èèmmee  rraanngg  ::  

  3377,,5500FFff  ppaarr  ééttaaggee  ppoouurr  lleess  iimmmmeeuubblleess  aappppaarrtteennaanntt  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  mmoorraalleess;;  

  2222,,5500FFff  ppaarr  ééttaaggee  ppoouurr  lleess  iimmmmeeuubblleess  aappppaarrtteennaanntt  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  

pphhyyssiiqquueess  eett  ssiittuuéé  àà  KKiinnsshhaassaa  ;;  

  1199,,0000FFff  ppaarr  ééttaaggee  ppoouurr  lleess  iimmmmeeuubblleess  aappppaarrtteennaanntt  àà  ll’’ iinnttéérriieeuurr  dduu  ppaayyss  ;;  

  3377,,5500FFff  ppoouurr  lleess  aappppaarrtteemmeennttss  ;;  

  77,,5500FFff  ppoouurr  lleess  aauuttrreess  iimmmmeeuubblleess..  

  EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  llooccaalliittééss  ddee  33èèmmee  ::  

  3300,,0000FFff  ppaarr  ééttaaggee  ppoouurr  lleess  iimmmmeeuubblleess  aappppaarrtteennaanntt  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  

mmoorraalleess  ;;  
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  1111,,0000FFff  ppaarr  ééttaaggee  ppoouurr  lleess  iimmmmeeuubblleess  aappppaarrtteennaanntt  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  

pphhyyssiiqquueess  eett  ssiittuuéé  àà  KKiinnsshhaassaa  ;;  

  77,,5500FFff  ppaarr  ééttaaggee  ppoouurr  lleess  iimmmmeeuubblleess  aappppaarrtteennaanntt  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  

pphhyyssiiqquueess  eett  ssiittuuéé  àà  ll’’ iinnttéérriieeuurr  dduu  ppaayyss  ;;  

  1188,,7755FFff  ppoouurr  lleess  aappppaarrtteemmeennttss  ;;  

  77,,5500FFff  ppoouurr  lleess  aauuttrreess  iimmmmeeuubblleess..  

  EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  llooccaalliittééss  ddee  44èèmmee  rraanngg  ::    

  2222,,5500FFff  ppaarr  ééttaaggee  ppoouurr  lleess  iimmmmeeuubblleess  aappppaarrtteennaanntt  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  

mmoorraalleess  ;;  

  77,,5500FFff  ppaarr  ééttaaggee  ppoouurr  lleess  iimmmmeeuubblleess  aappppaarrtteennaanntt  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess  

eett  ssiittuuéé  àà  KKiinnsshhaassaa  ;;  

  44,,0000FFff  ppaarr  ééttaaggee  ppoouurr  lleess  iimmmmeeuubblleess  aappppaarrtteennaanntt  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess  

eett  ssiittuuéé  àà  ll’’ iinnttéérriieeuurr  dduu  ppaayyss  ;;  

  1111,,0000FFff  ppoouurr  lleess  aappppaarrtteemmeennttss  ;;  

  11,,5500FFff  ppoouurr  lleess  aauuttrreess  iimmmmeeuubblleess..  

  PPrroopprriiééttééss  nnoonn  bbââttiieess  

  3300,,0000FFff  ppoouurr  lleess  tteerrrraaiinnss  ssiittuuééss  ddaannss  lleess  llooccaalliittééss  ddee  11eerr  RRaanngg  ;;  

  77,,5500FFff  ppoouurr  lleess  tteerrrraaiinnss  ssiittuuééss  ddaannss  lleess  llooccaalliittééss  dduu  22èèmmee  RRaanngg  àà  KKiinnsshhaassaa  ;;  

  44,,5500FFff  ppoouurr  lleess  tteerrrraaiinnss  ssiittuuééss  ddaannss  lleess  llooccaalliittééss  ddee  22èèmmee  rraanngg  àà  ll’’ iinnttéérriieeuurr  

dduu  ppaayyss  ;;  

  22,,0000FFff  ppoouurr  lleess  tteerrrraaiinnss  ssiittuuééss  ddaannss  lleess  llooccaalliittééss  ddee  33èèmmee  rraanngg  àà  ll’’ iinnttéérriieeuurr  

dduu  ppaayyss  ;;  

  33,,0000FFff  ppoouurr  lleess  tteerrrraaiinnss  ssiittuuééss  ddaannss  lleess  llooccaalliittééss  ddee  33èèmmee  rraanngg  àà  KKiinnsshhaassaa  ;;  

  11,,5500FFff  ppoouurr  lleess  tteerrrraaiinnss  ssiittuuééss  ddaannss  lleess  llooccaalliittééss  ddee  44èèmmee  rraanngg..  
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11..33..  AAppeerrççuu  ssuurr  lleess  eennttiittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  ddéécceennttrraalliissééeess  ddee  llaa  RRDDCC  

11..33..11..  AAppeerrççuu  hhiissttoorriiqquuee  

DDeeppuuiiss  ll’’EEttaatt  IInnddééppeennddaanntt  dduu  CCoonnggoo  ((EEIICC)),,  llee  CCoonnggoo  aauurraa  ffaaiitt  

ttoouutteess  lleess  eexxppéérriieenncceess  ccoonnssttiittuuttiioonnnneelllleess  eett  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ((EEIICC  dd’’aabboorrdd  eett  llee  

CCoonnggoo  BBeellggee  eenn  ssuuiittee  ::  aavvaaiitt  ééttéé  uunn  EEttaatt  uunniittaaiirree  bbeeaauuccoouupp  pplluuss  cceennttrraalliisséé  qquuee  

ddéécceennttrraalliisséé))1199..  

AApprreess  ll’’ iinnddééppeennddaannccee,,  lleess  ppaayyss  vvaa  ccoonnnnaaiittrree  rreessppeeccttiivveemmeenntt  llee  

ffééddéérraalliissmmee  ppaarr  llaa  llooii  ffoonnddaammeennttaallee  eett  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  ddee  LLuulluuaabboouurrgg,,  llaa  

ccoonnffééddéérraattiioonn  ppaarr  llee  pprroojjeett  ddee  ccoonnssttiittuuttiioonn..  AApprreess  llee  ccoouupp  dd’’EEttaatt  ddee  MMoobbuuttuu,,  

ffiinnaalleemmeenntt  llaa  ««  ddéécceennttrraalliissaattiioonn  VVUUNNDDUUAAWWEE  »»  dduu  2255  fféévvrriieerr  11998822..  CCee  rreeggaarrdd  

ddaannss  llee  rrééttrroovviisseeuurr  ddeevvrraa  ffiixxeerr  lleess  rreeppèèrreess  àà  llaa  mméémmooiirree  ccoolllleeccttiivvee,,  ééllaarrggiirr  lleess  

ccoonnttoouurrss  ddeess  ddéébbaattss  eenn  ccoouurrss  ppoouurr  eennrriicchhiirr  eett  ffééccoonnddeerr  llee  pprroocceessssuuss  ddee  

ddéécceennttrraalliissaattiioonn  ddééccrrééttéé  ppaarr  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dduu  1188  fféévvrriieerr  22000066..  CCee  rreeggaarrdd  ccrriittiiqquuee  

eett  oobbjjeeccttiiff  rreenndd  ll’’ééttuuddee  mmooiinnss  tthhééoorriiqquuee,,  pplluuss  ccoonnccrrèèttee  eett  ssuuiivvaannttee  ::  

LLaa  RRDDCC  eesstt  uunn  ppaayyss  eenn  ddéévveellooppppeemmeenntt  qquuii  nnéécceessssiittee  uunnee  eexxcceelllleennttee  

oorrggaanniissaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ppoolliittiiqquuee  ddee  llaa  ppaarrtt  eesstt  ddoottaanntt  pplluuss  iimmppoorrttaanntt  ppoouurr  

aarrrriivveerr  àà  uunn  ddéévveellooppppeemmeenntt  ssûûrr  eett  cceerrttaaiinnss..  

NNoouuss  iinnvvooqquueerroonnss  ddaannss  cceettttee  ggeessttiioonn,,  lleess  pprriinncciippaalleess  llééggiissllaattiioonnss  

qquu’’oonntt  ppoorrttééeess  ssuurr  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  tteerrrriittoorriiaallee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  aaiinnssii  qquuee  ssuurr  llaa  

ddéécceennttrraalliissaattiioonn..  

11..33..11..11..  DDééffiinniittiioonn  ddee  llaa  ddéécceennttrraalliissaattiioonn  

LLaa  ddéécceennttrraalliissaattiioonn  eesstt  uunn  mmooddee  ddee  sseeccttiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  

ccoonnssiissttaanntt  àà  ccoonnffiieerr  uunnee  ggeessttiioonn  àà  ddeess  oorrggaanniissmmeess  ddééppeennddaannttss  dduu  ppoouuvvooiirr  

ccrrééaatteeuurr,,  mmaaiiss  jjoouuiissssaanntt  vviiss--àà--vviiss  dduu  ppoouuvvooiirr  cceennttrraall  ddee  ll’’aauuttoonnoommiiee  ddee  ggeessttiioonn..  

AAuu  CCoonnggoo  ((ZZaaïïrree)),,  llaa  ddéécceennttrraalliissaattiioonn  eesstt  eesssseennttiieelllleemmeenntt  aaddmmiinniissttrraattiivvee  eett  

ééccoonnoommiiqquuee  aayyaanntt  ppoouurr  oobbjjeeccttiiff  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  ppaayyss  aavveecc  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  

ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  ddee  bbaassee..  

                                                                 
19 TSHILOMBO MUNYENGAYI, Organisation administrative depuis 1985, plus de décentralisation que 

décentralisation, éd. CEDAF, Kinshasa, 2006, p.26. 
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11..33..11..22..  BBuutt  ddee  llaa  ddéécceennttrraalliissaattiioonn  

LL’’ iinnssttaauurraattiioonn  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  llaa  ddéécceennttrraalliissaattiioonn  vviissee  llee  

ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssoocciiaall  ddeess  eennttiittééss  ddee  bbaassee  ppaarr  eellllee--mmêêmmee..  CCeettttee  

ddéécceennttrraalliissaattiioonn  aa  ppoouurr  oobbjjeeccttiiff  ddee  ddootteerr  lleess  eennttiittééss  aaddmmiinniissttrraattiivveess  ddéécceennttrraalliissééeess  

dd’’uunnee  aauuttoonnoommiiee  ddee  ggeessttiioonn  eenn  vvuuee  ddee  pprroommoouuvvooiirr  àà  uunn  pprrooggrrèèss  rrééeell  dduu  ppaayyss  eett  àà  

uunnee  aamméélliioorraattiioonn  ccoonnssééqquueennttee  ddee  ccoonnddiittiioonn  ddee  vviiee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  ggrrââccee  àà  lleeuurr  

pprroopprree  eennggaaggeemmeenntt  ssuurr  ttoouutt  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall..  

11..33..11..33..  IImmppoorrttaannccee  ddee  llaa  ddéécceennttrraalliissaattiioonn  

AAffiinn  ddee  rrééaalliisseerr  uunnee  vvéérriittaabbllee  ddéémmooccrraattiiee,,  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  llaa  

ddéécceennttrraalliissaattiioonn  ss’’aavvèèrree  iimmppoorrttaannttee  ccaarr  eellllee  eesstt  dd’’uunnee  ddee  mmeeiilllleeuurrss  ffoorrmmee  ddee  

ppaarrttaaggee  dduu  ppoouuvvooiirr  ddéémmooccrraattiiqquuee  eenn  aassssoocciiaanntt  ddiirreecctteemmeenntt  llee  ppeeuuppllee,,  ddoonntt  llaa  

vvooiixx  aavvaaiitt  ééttoouuffffééee  jjuussqquuee--llàà  ddaannss  llee  cchhooiixx  ddee  sseess  rreepprréésseennttaannttss  àà  ttoouuss  lleess  

nniivveeaauuxx  eett  àà  ccoonnffiiaanntt  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  aauuxx  ggeennss  ddééppeennddaanntt  dduu  

ppoouuvvooiirr  cceennttrraall  ttoouutt  eenn  lleeuurr  aaccccoorrddaanntt  uunnee  aauuttoonnoommiiee  ddee  ggeessttiioonn2200..  

11..33..11..44..  LLaa  ddéécceennttrraalliissaattiioonn  tteerrrrii ttoorriiaallee  

EEllllee  eesstt  uunn  pprrooccééddéé  ddee  tteecchhnniiqquuee  qquuii  ccoonnssiissttee  àà  ccoonnffiieerr  llaa  ggeessttiioonn  ddee  

ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  iinnttéérrêêttss  pprroovviinncciiaauuxx  eett  llooccaauuxx  àà  ddeess  aauuttoorriittééss  pprroovviinncciiaalleess  oouu  

llooccaalleess,,  ddee  ddoottééeess  vviiss--àà--vviiss  dduu  ppoouuvvooiirr  cceennttrraallee  ddee  ll’’aauuttoonnoommiiee  oorrggaanniiqquueess..  EEtt  

cceess  aauuttoorriittééss  llooccaalleess  jjoouuiissssaanntt  eenn  eeffffeett,,  dd’’uunn  ppoouuvvooiirr  rrééeell  ddee  ddéécciissiioonn  ssuurr  

ll’’eennsseemmbbllee  dduu  tteerrrriittooiirree  eett  ddeess  pprroovviinncceess..  

11..33..11..55..  LLaa  ddéécceennttrraalliissaattiioonn  ffoonnccttiioonnnneell llee,,  tteecchhnniiqquuee  oouu  sseerrvviiccee  

LLaa  ddéécceennttrraalliissaattiioonn  ffoonnccttiioonnnneellllee  oouu  tteecchhnniiqquuee  oouu  ppaarr  sseerrvviiccee  eesstt  

cceellllee  ddoonncc  llaa  ggeessttiioonn  dd’’uunn  iinnttéérrêêtt  ppuubblliicc  ddéétteerrmmiinneerr  eesstt  ccoonnffiiééee  àà  uunn  oorrggaannee  

aauuttoonnoommee..  EEllllee  ppeerrmmeett  àà  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ppuubblliiccss  àà  vvooccaattiioonn  ssppéécciiaallee  ccoommmmee  

lleess  uunniivveerrssiittééss  eett  lleess  hhôôppiittaauuxx  ddiissppoossaanntt  dd’’uunnee  cceerrttaaiinnee  aauuttoonnoommiiee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  

aavveecc  lleeuurrss  pprroopprreess  oorrggaanneess  ddee  ddéécciissiioonn  ((eexxeemmppllee  dduu  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn))  eett  

                                                                 
20 J.R., VERO et S. WALINE, Droit administratif, éd. Dalloz, Paris, 2004, p.37 
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uunn  bbuuddggeett  aauuttoonnoommee,,  llaa  ccoolllleeccttiivviittéé  ddee  rraattttaacchheemmeenntt  aassssuurree  nnééaannmmooiinnss  uunn  

ppoouuvvooiirr  ddee  ccoonnttrrôôllee..  

11..33..11..66..  SSoouuss  llaa  ccoolloonniissaattiioonn  

LLee  pprrooffeesssseeuurr  KKAANNKKIINNDDAA  LLUUSSAANNGGAA,,  ssuubbddiivviissee  cceettttee  ppéérriiooddee  eenn  

qquuaattrree  ééttaappeess  ::  cceellllee  ddee  ll’’ooccccuuppaattiioonn  mmiilliittaaiirree  ccooïïnncciiddaanntt  aavveecc  ll’’EEIICC,,  eellllee  dd’’ééttuuddee  

eett  oorrggaanniissaattiioonn  dduu  tteerrrriittooiirree  aallllaanntt  ddee  11990088  àà  11994455,,  cceellllee  ddee  ssttaabbiilliissaattiioonn  ddoommiinnééee  

ppaarr  ddeess  pprrééooccccuuppaattiioonn  dd’’oorrddrree  ééccoonnoommiiqquuee  ddee  11994455  àà  11995566  eett  ,,  cceellllee  ddee  ggrraannddeess  

rrééffoorrmmeess  aaddmmiinniissttrraattiivveess  ppaarr  llee  ddééccrreettss  rrooyyaauuxx  dduu  1100  mmaaii  11995577  eett  2266  mmaarrss  11995577  

ddèèss  llee  ddééppaarrtt  ddee  ll’’EEIICC,,  llee  CCoonnggoo  ffuutt  ddiivviisséé  eenn  1155  ddiissttrriiccttss,,  cchhaaccuunn  eenn  zzoonneess,,  cceess  

ddeerrnniièèrreess  eenn  sseecctteeuurrss,,  cceeuuxx  ––   ccii  eenn  ppoosstteess  aaddmmiinniissttrraattiiffss2211..  

EEnn  11991122,,  iill  yy  aauurraa  2222  ddiissttrriiccttss  eett  119922  tteerrrriittooiirreess,,  iill  ss’’aaggiissssaaiitt  ddeess  

eennttiittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  àà  ppeeiinneess  ddéécceennttrraalliissééeess,,  ddiirriiggééeess  ppaarr  ddeess  aaggeennttss  BBeellggeess..  CCeettttee  

oorrggaanniissaattiioonn  tteerrrriittoorriiaallee  ffuutt  mmooddiiffiiééee  eenn  11992266,,  ppoouurr  ddoonnnneerr  2211  ddiissttrriiccttss,,  117711  

tteerrrriittooiirreess  eett  44  pprroovviinncceess..  IIll  ss’’aaggiissssaaiitt  ddee  llaa  pprroovviinnccee  oorriieennttaallee  ccoommpprreennaanntt  lleess  

aaccttuueelllleess  NNoorrdd,,  SSuudd--KKiivvuu,,  MMaanniieemmaa  eett  pprroovviinnccee  oorriieennttaallee,,  llaa  pprroovviinnccee  dduu  CCoonnggoo  

––KKaassaaïï   oocccciiddeennttaallee,,  uunnee  ppaarrttiiee  dduu  KKaassaaïï   oorriieennttaallee,,  llaa  vviillllee  ddee  KKiinnsshhaassaa,,  llaa  

pprroovviinnccee  ddee  ll’’ééqquuaatteeuurr  ddaannss  sseess  lliimmiitteess  aaccttuueelllleess,,  llaa  pprroovviinnccee  dduu  KKaattaannggaa  

ccoommpprreennaanntt  llee  KKaattaannggaa  aaccttuueell  eett  uunnee  ppaarrttiiee  ddee  ll’’aaccttuueell  KKaassaaïï   OOrriieennttaall..  

EEnn  11993333,,  llee  CCoonnggoo  BBeellggee  ffuutt  ddee  nnoouuvveeaauu  ssuubbddiivviisséé  eenn  1166  ddiissttrriiccttss,,  

110044  tteerrrriittooiirreess  eett  66  pprroovviinncceess..  CCeess  66  pprroovviinncceess  qquuii  iirraaiitt  jjuussqquu’’àà  ll’’ iinnddééppeennddaannccee  

sseerroonntt  ::  LLééooppoollddvviillllee,,  aavveecc  ppaarr  cchheeff--lliieeuu  LLééooppoollddvviillllee  eett  ccoommpprreennaanntt  lleess  

aaccttuueelllleess  BBaass  ––   CCoonnggoo,,  BBaanndduunndduu  eett  KKiinnsshhaassaa,,  EEqquuaatteeuurr,,  cchheeff--lliieeuu  CCooqquuiillaatthh  

vviillllee  ((MMbbaannddaakkaa))  ddaannss  lleess  lliimmiitteess  aaccttuueelllleess,,  pprroovviinnccee  dduu  KKaassaaïï ,,  cchheeff--lliieeuu  

LLuulluuaabboouurrgg  ((KKaannaannggaa))  ccoommpprreennaanntt  lleess  aaccttuueelllleess  pprroovviinncceess  dduu  KKaassaaïï   OOcccciiddeennttaallee  

eett  OOrriieennttaall  ;;    KKaattaannggaa  cchheeff--lliieeuu  EElliissaabbeetthhvviillllee  ((LLuubbuummbbaasshhii))  ddaannss  lleess  lliimmiitteess  ddee  

ll’’aaccttuueell  KKaattaannggaa  ;;  KKiivvuu,,  cchheeff--lliieeuu  CCoosstteerrmmaass--vviillllee  ((BBuukkaavvuu))  ccoommpprreennaanntt  lleess  

                                                                 
21 KANKINDA LUSANGA, la décentralisation territoriale Zaïroise à l’épreuve de la théorie et des faits, éd. Cahiers 

du CEDAF, Kinshasa, 1984, p.26. 
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aaccttuueelllleess  MMaanniieemmaa,,  NNoorrdd  eett  SSuudd  KKiivvuu  ;;  OOrriieennttaallee,,  cchheeff--lliieeuu  SSttaannlleeyy--vviillllee  

((KKiissaannggaannii))  ddaannss  sseess  lliimmiitteess  aaccttuueellllee..  

EEnn  11994499  sseerroonntt  éérriiggééeess  ttrrooiiss  vviilllleess  ::  LLééooppoollddvviillllee,,  EElliissaabbeetthhvviillllee  eett  

JJaaddoovviillllee  ((LLiikkaassii)),,  aauu  3300  jjuuiinn  11996666,,  llee  CCoonnggoo  aavvaaiitt  sseepptt  vviilllleess  ddoonntt  lleess  ssiixx  cchheeffss  

lliieeuu  ddeess  pprroovviinncceess  pplluuss  JJaaddoottvviillllee,,  2244  ddiissttrriiccttss,,  113344  tteerrrriittooiirreess,,  3300  ccoommmmuunneess  

UUrrbbaaiinneess  ssuubbddiivviissééeess  eenn  qquuaarrttiieerrss,,  1111  cceennttrreess  uurrbbaaiinnss,,  3399  cceennttrreess,,  552233  sseecctteeuurrss  eett  

334433  cchheeffffeerriieess..  

LLeess  vviilllleess,,  ccoommmmuunneess,,  cceennttrreess,,  sseecctteeuurrss  eett  cchheeffffeerriieess  ééttaaiieenntt  ddeess  

eennttiittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  ddéécceennttrraalliissééeess  ddoottééeess  dd’’uunnee  ppeerrssoonnnnaalliittéé  jjuurriiddiiqquuee  eett  

jjoouuiissssaanntt  dd’’uunnee  aauuttoonnoommiiee  ddee  ggeessttiioonn  ppaarr  ccoonnttrree  lleess  pprroovviinncceess,,  ddiissttrriiccttss,,  

tteerrrriittooiirreess  eett  qquuaarrttiieerrss  ééttaaiieenntt  ddeess  cciirrccoonnssccrriippttiioonnss  aaddmmiinniissttrraattiivveess  cceennttrraalliissééeess,,  

llééggèèrreemmeenntt  ddééccoonncceennttrrééeess  ::  iillss  nn’’aavvaaiieenntt  ppaass  dd’’aauuttoonnoommiiee  ddee  ggeessttiioonn..  

LL’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ccoolloonniiaallee  dduu  CCoonnggoo  BBeellggee  ééttaaiitt  ddiirriiggéé  ppaarr  llee  

ggoouuvveerrnneeuurr  ggéénnéérraall,,  aassssiissttéé  ppaarr  uunn  vviiccee--ggoouuvveerrnneeuurr  ggéénnéérraallee  eett  ppaarr  uunn  sseeccrrééttaaiirree  

ggéénnéérraall  vveerrss  llaa  ffiinn  ddee  llaa  ccoolloonniissaattiioonn,,  llee  vviiccee--ggoouuvveerrnneeuurr  ggéénnéérraallee,,  rrééssiiddaaiitt  àà  

ll’’EElliissaabbeetthhvviillllee,,  iill  eexxeerrççaaiitt  lleess  ffoonnccttiioonnss  dduu  ggoouuvveerrnneeuurr  ddee  pprroovviinncceess,,  lleess  ddiissttrriiccttss  

ppaarr  ddeess  ccoommmmiissssaaiirreess..  MMêêmmee  ccaass  ppoouurr  lleess  tteerrrriittooiirreess,,  qquuii  ccoonnssttiittuuaaiieenntt  llee  ssiièèggee  ddee  

tteerrrriittooiirree  aaccttiiff  eett  qquuii  ccoonnssttiittuueenntt  ll’’éécchheelloonn  dd’’ iinntteerrvveennttiioonn  eett  ddee  ccoonnttaacctt  ddiirreecctt  

aavveecc  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  llooccaalleess  aavveecc  lleeuurrss  cchheeffss..  

11..33..11..77..  AApprreess  ll’’iinnddééppeennddaannccee  

CCeettttee  ppéérriiooddee  aa  ccoonnnnuu  ttrrooiiss  pphhaasseess  ::    

  CCeellllee  dduu  ttââttoonnnneemmeenntt  ddaannss  llee  ffééddéérraalliissmmee  ((11996600  àà  11996666))  ;;  

  CCeellllee  ddee  llaa  ffoorrttee  ddéécceennttrraalliissaattiioonn  aavveecc  uunn  rreettoouurr  àà  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  

ll’’ééppooqquuee  ccoolloonniiaallee  ((11996666  àà  11997777))  ;;  

  CCeellllee  ddeess  rrééffoorrmmeess  vveerrss  uunnee  cceerrttaaiinneess  ddéécceennttrraalliissaattiioonn  ddee  ((11997777  àà  11998822))..  

LLaa  llooii  ffoonnddaammeennttaallee  dduu  1199  mmaaii  11996600  aavvaaiitt  iinnssttaauurréé  llee  ffééddéérraalliissmmee  

ccllaassssiiqquuee..  LLeess  66  pprroovviinncceess,,  hhéérriittééeess  ddee  llaa  ccoolloonniissaattiioonn,,  ppoouuvvaaiieenntt  ssee  ddootteerr  dd’’uunnee  

ccoonnssttiittuuttiioonn  pprroopprree,,  aavvooiirr  uunn  hhyymmnnee  pprroovviinncciiaall  eett  uunn  ddrraappeeaauu,,  oorrggaanniisseerr  lleess  

ssttrruuccttuurreess  ppoolliittiiqquueess  eett  aaddmmiinniissttrraattiivveess  ccoommmmee  bboonn  lleeuurr  sseemmbbllaaiitt,,  
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mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt  llaa  llooii  ffoonnddaammeennttaallee  nn’’aayyaanntt  ppaass  iimmppoosséé  uunn  sscchhéémmaa  uunniiffoorrmmee  

dd’’oorrggaanniissaattiioonn  eett  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  llooccaalleess  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  ppaayyss,,  iill  yy  aauurraa  

aappppaarriittiioonn  dd’’uunnee  mmoossaaïïqquuee  ddeess  ssttrruuccttuurreess  aaddmmiinniissttrraattiivveess  vvaarriiaanntt  dd’’uunnee  pprroovviinnccee  

àà  ll’’aauuttrree2222..  

EEnn  eeffffeett,,  llee  ppaarrlleemmeenntt  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  llééggiissllaattiivvee  aavvaaiitt  vvoottéé  lleess  llooiiss  

oorrggaanniiqquueess  dduu  0099  mmaarrss  eett  dduu  2277  aavvrriill  11996622  ppoorrttaanntt  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddeess  ssttrruuccttuurreess  

ppoolliittiiccoo  ––   aaddmmiinniissttrraattiivveess  dduu  CCoonnggoo..  

CCeess  llooiiss  ffiixxaaiieenntt  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ccrrééaattiioonn  ddeess  nnoouuvveelllleess  pprroovviinncceess..  

LLeeuurrss  aapppplliiccaattiioonnss  vvoonntt  aabboouuttiirr  àà  llaa  bbaallkkaanniissaattiioonn  dduu  CCoonnggoo  aavveecc  2211  pprroovviinncceess  

dd’’ iimmppoorrttaanncceess  iinnééggaalleess..  

LLaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dduu  11eerr  aaooûûtt  11996644,,  ddiittee  ddee  LLuulluuaabboouurrgg  aavvaaiitt  eemmbbooiittéé  

llee  ppaass  àà  llaa  llooii  ffoonnddaammeennttaallee  eenn  mmaaiinntteennaanntt  llee  ffééddéérraalliissmmee  ccllaassssiiqquuee  ::  lleess  

pprroovviinncceess..  

EEnn  ttaanntt  qquu’’EEttaattss  ffééddéérrééss  ppoossssééddaaiieenntt  ttoouutteess  lleess  ccoommppéétteenncceess  

ccoonnssttiittuuaanntteess,,  llééggiissllaattiivveess,,  eexxééccuuttiivveess  eett  jjuurriiddiiccttiioonnnneelllleess,,  ttoouuttee  ffooiiss,,  eellllee  aauurraa  llee  

mméérriittee  dd’’ iimmppoosseerr  uunn  sscchhéémmaa  uunniiffoorrmmee  dd’’oorrggaanniissaattiioonn  aaddmmiinniissttrraattiivvee  tteerrrriittoorriiaallee  

eenn  ssttiippuullaanntt  qquuee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ééttaaiitt  ddiivviissééee  eenn  pprroovviinncceess,,  cceelllleess  ––   ccii  eenn  

aarrrroonnddiisssseemmeennttss,,  vviilllleess,,  ccoommmmuunneess  eett  cchheeffffeerriieess..  

AApprreess  aavvooiirr  pprriiss  llee  ppoouuvvooiirr,,  llee  2244  nnoovveemmbbrree  11996655,,  MMoobbuuttuu  mmeettttrraa  

ssuurr  ppiieedd  uunnee  ttrrèèss  ffoorrttee  cceennttrraalliissaattiioonn  ddeevvaanntt  rreessttaauurreerr  ll’’oorrddrree  eett  llaa  ddiisscciipplliinnee  ddaannss  

ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  tteerrrriittoorriiaallee..  LLeess  pprroovviinncceess  vvoonntt  ppaasssseerr  ddee  2211  àà  88,,  eenn  rrééggllaanntt  aauussssii  

lleess  ccaass  ddeess  rrééggiioonnss  ccoonntteessttééeess..  LLaa  llooii  dduu  0055  jjaannvviieerr  11997733  éérriiggeerraa  cciinnqq  eennttiittééss  eett  

llooccaalliittééss..  EEllllee  mmeettttrraa  eenn  ppllaaccee  uunnee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  tteerrrriittoorriiaallee  hhiiéérraarrcchhiissééee  eett  

cceennttrraalliissééee..  SSeeuullee  llaa  vviillllee  ddee  KKiinnsshhaassaa  ccoonnssttiittuuaaiitt  uunnee  eexxcceeppttiioonn  eenn  aayyaanntt  uunnee  

ppeerrssoonnnnaalliittéé  jjuurriiddiiqquuee  eett  uunnee  cceerrttaaiinnee  aauuttoonnoommiiee  ddee  ggeessttiioonn..  PPoouurr  cceettttee  llooii,,  lleess  

ddéénnoommiinnaattiioonnss  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  aauuxx  ddiifffféérreennttss  éécchheelloonnss  ddee  llaa  hhiiéérraarrcchhiiee  

aaddmmiinniissttrraattiivvee  ffuurreenntt  uunniiffoorrmmiissééeess..  IIllss  ééllèèvveerraaiieenntt  ttoouuss  ddeess  ««  ccoommmmiissssaaiirreess  »»..  

                                                                 
22 KANKINDA LUSANGA, Op.cit. 
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CCeettttee  cceennttrraalliissaattiioonn  àà  oouuttrraannccee  iirraa  jjuussqquu’’aauu  ddiissccoouurrss  pprrééssiiddeennttiieell  dduu  

0011  jjuuiilllleett  11997777,,  aapprrèèss  llaa  gguueerrrree  ddee  SShhaabbaa,,  llaa  llooii  dduu  0055  jjaannvviieerr  11997733  sseerraa  

rreemmppllaaccééee  ppaarr  cceellllee  dduu  1199  nnoovveemmbbrree  11997777,,  ppaarr  llee  nn°°7788//000099  dduu  2200  jjaannvviieerr  11997788  eett  

nn°°7788//000088  bbiiss  ddee  llaa  mmêêmmee  ddaattéé  ppoorrttaanntt  rreessppeeccttiivveemmeenntt  oorrggaanniissaattiioonn  tteerrrriittoorriiaallee  eett  

aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddee  llaa    RRééppuubblliiqquuee  eett  oorrggaanniissaattiioonn  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddee  llaa  vviillllee  ddee  

KKiinnsshhaassaa..  DDee  ppaarrtt  cceess  ttrrooiiss  llooiiss,,  llaa  rrééggiioonn  rruurraallee,,  zzoonnee  rruurraallee  eett  llooccaalliittééss  rruurraalleess  

ééttaaiieenntt  ddeess  eennttiittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  ddéécceennttrraalliissééeess  ddee  ppoouurrvvuueess  ddeess  ppeerrssoonnnnaalliittééss  

jjuurriiddiiqquuee  eett  nnee  jjoouuiissssaanntt  dd’’aauuccuunnee  aauuttoonnoommiiee  ddee  ggeessttiioonn,,  ttaannddiiss  qquuee,,  llaa  vviillllee  ddee  

KKiinnsshhaassaa,,  llaa  ssoouuss--rrééggiioonn  uurrbbaaiinnee,,  llaa  zzoonnee  uurrbbaaiinnee  eett  llaa  ccoolllleeccttiivviittéé  rruurraallee  ééttaaiieenntt  

ddeess  eennttiittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  ddéécceennttrraalliissééeess  ddoottééeess  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  jjuurriiddiiqquuee..  LL’’oonn  

ccoonnssttaattee  qquuee  llaa  ddéécceennttrraalliissaattiioonn  ééttaaiitt  pplluuss  ffoorrttee  eenn  mmiilliieeuu  uurrbbaaiinn  qquu’’eenn  mmiilliieeuu  

rruurraall..  

11..33..22..  LLeess  eennttiittééss  aaddmmiinniissttrraattiivveess  ddéécceennttrraalliissééeess  

UUnnee  eennttiittéé  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddéécceennttrraalliissééee  eesstt  uunnee  iinnssccrriippttiioonn  

aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddoottééee  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  jjuurriiddiiqquuee  oouu  cciivviillee  oouu  eennccoorree  uunn  ddee    

tteerrrriittoorriiaall  ppoouurrvvuu  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  jjuurriiddiiqquuee..  CCeettttee  ppeerrssoonnnnaalliittéé  jjuurriiddiiqquuee..  CCeettttee  

ppeerrssoonnnnaalliittéé  jjuurriiddiiqquuee  ccoonnffèèrree  àà  ll’’eennttiittéé  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddéécceennttrraalliissééee  llaa  ccaappaacciittéé  

dd’’eexxiisstteerr  eenn  jjuussttiiccee,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  eellllee  ppeeuutt  ssoouutteenniirr  uunnee  aaccttiioonn  eenn  jjuussttiiccee  ccoommmmee  

ddééffeennddeeuurr  oouu  ddéémmaasscclleeuurr2233..  

CCeettttee  eennttiittéé  àà  uunn  ccoonnttrrôôllee  aaddmmiinniissttrraattiiff  eett  eellllee  eesstt  ddéécceennttrraalliissééee  ppaarr  

rraappppoorrtt  àà  ll’’eennttiittéé  pprriinncciippaallee  qquuii  nn’’eesstt  rriieenn  dd’’aauuttrree  qquuee  llee  ppoouuvvooiirr  cceennttrraall..  

CCeettttee  ddéécceennttrraalliissaattiioonn  ddee  ll’’eennttiittéé  ssee  rreeccoonnnnaaiitt  pprréécciisséémmeenntt  ppaarr  

ll’’aauuttoonnoommiiee  oorrggaanniiqquuee  eett  ppaarr  llee  ffaaiitt  qquuee  llee  llooccaallee,,  iill  yy  aa  ddoonncc  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dd’’uunn  

ttrraannssffeerrtt  eett  dd’’uunn  ppaarrttaaggee  dd’’aattttrriibbuuttiioonn  eennttrree  llee  ppoouuvvooiirr  cceennttrraall  eett  ll’’aauuttoorriittéé  llooccaallee..  

                                                                 
23 KANKINDA LUSANGA, Op.cit, p.20 
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11..33..22..11..  LLeess  eennttii ttééss  tteerrrrii ttoorriiaalleess  ddéécceennttrraalliissééeess  sseelloonn  llaa  ccoonnssttii ttuuttiioonn  dduu  1188  

fféévvrriieerr  22000066  eett  ssaa  rrééffoorrmmee  ffiissccaallee  

  

LLaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dduu  1188  fféévvrriieerr  22000066    rroommppuu  aavveecc  llaa  lloonngguuee  ttrraaddiittiioonn  

ddee  ggeessttiioonn  cceennttrraalliissaattrriiccee  ddaannss  nnoottrree  ppaayyss  llaa  ffoorrttee  ttrraaddiittiioonn  cceennttrraalliissaattrriiccee  qquuii  aa  

lloonnggtteemmppss  mmaarrqquuéé  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  tteerrrriittoorriiaallee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  

dduu  CCoonnggoo  nn’’aa  ppeerrmmiiss  dd’’aassssooiirr  uunnee  ppoolliittiiqquuee  ddéévveellooppppeemmeenntt  hhaarrmmoonniieeuuxx  dduu  ffaaiitt  

ddeess  ddééssééqquuiilliibbrreess  mmaanniiffeesstteess  eennttrree  llee  ppoouuvvooiirr  cceennttrraall  eett  lleess  cciirrccoonnssccrriippttiioonnss  

aaddmmiinniissttrraattiivveess  llooccaalleess  ddéécceennttrraalliissééeess  oouu  ddééccoonncceennttrrééeess..  

LLaa  ggoouuvveerrnnaannccee  ddee  ccee  ppaayyss  aauuxx  ddiimmeennssiioonnss  ggééooggrraapphhiiqquueess  ggiiggaanntteess  

qquuee  àà  ppaarrttiirr    dduu  cceennttrree  dd’’ iimmppuullssiioonn  uunniiqquuee  qquuee  ccoonnssttiittuuee  llaa  ccaappiittaallee  ooùù  ééttaaiitt  

ccoonncclluu  eexxééccuuttéé  eett  ssuuiivvii  ssaannss  uunnee  rrééeellllee  iimmpplliiccaattiioonn  ddeess  pprroovviinncceess  eett  eennttiittééss  

tteerrrriittoorriiaalleess  ddéécceennttrraalliissééeess  qquuii  ppoouurrttaanntt  ééttaaiieenntt  rreeccoonnnnuuee,,  ddeeppuuiiss  ll’’oorrddoonnnnaannccee  llooii  

dduu  2255  fféévvrriieerr  11998822  ppaarrttaanntt  ppoouuvvaaiitt  ddaannss  cceess  ccoonnddiittiioonnss  aabboouuttiitt  àà  ddeess  rrééssuullttaattss  

hheeuurreeuuxx  ppoouurr  lleess  ppooppuullaattiioonnss  llooccaalleess  pprriivvééeess  ddee  ttoouutteess  iinniittiiaattiivvee  

ddéévveellooppppeemmeennttaalliissttee  oorrggaanniissaattiioonn  tteerrrriittoorriiaallee,,  ppoolliittiiqquuee  eett  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddee  llaa  

RRDDCC,,  mmaaiiss  ssaannss  êêttrree  llaa  ccaauussee  ddiirreeccttee  ddeess  ccrriisseess  qquuii  oonntt  jjaalloonnnnéé  ttoouuttee  ll’’hhiissttooiirree  

ppoolliittiiqquuee  ddee  nnoottrree  ppaayyss,,  llaa  ddéécceennttrraalliissaattiioonn  aa  ppaarrttiicciippéé  ddee  ll’’EEttaatt  eett  àà  llaa  

ffrraaggmmeennttaattiioonn  ddee  ssoonn  aauuttoorriittéé  ssuurr  ll’’éétteenndduuee  dduu  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall  ppeennddaanntt  llee  

gguueerrrree  ddiittee  ddee  lliibbéérraattiioonn  eett  ttoouutt  dd’’aauuttrreess  qquu’’aa  ccoonnnnuueess  llaa  RRDDCC..  

11..33..22..22..  MMooddee  ddee  ggeessttiioonn  ddee  pprroovviinnccee  

LLaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dduu  1188  fféévvrriieerr  22000066  tteellllee  qquuee  mmooddiiffiiééee  eett  rréévviissééee  àà  ccee  

jjoouurr  ssee  ddiissttiinngguuee  ddee  llaa  pprrééccééddeennttee  ppaarr  ll’’ooppttiioonn  ddéécceennttrraalliissaattrriiccee  ddaannss  

ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss..  

EEllllee  ttrraadduuiitt  llaa  vviissiioonn  ccoonnsseennssuueellllee  ddee  pprriinncciippaallee,,  ffoorrccee    ppoolliittiiqquuee,,  

ddaannss  llaa  mmooddee  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  aaffffaaiirreess  ppuubblliiqquuee    dduu  ppaayyss..  AApprrèèss  pplluussiieeuurrss  

ddéécceennnniieess,,  llaa  nnoouuvveellllee  ccoonnssttiittuuttiioonn  aa  ooppttéé  llooccaalleemmeenntt  llaa  ddéécceennttrraalliissaattiioonn  ddeess  

ppoouuvvooiirrss  eett  ddee  ggeessttiioonn  ddéélléégguuééee..  
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LLaa  ddéécceennttrraalliissaattiioonn  iimmpplliiqquuee,,  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  llee  ttrraannssffeerrtt    ppaarrttiieell  ddeess  

cchhaarrggeess  ddee  ll’’EEttaatt  aauuxx  pprroovviinncceess    eellllee  iimmpplliiqquuee  ddeess  pprroobbllèèmmeess  qquuii  llaa  ccoonncceerrnnee  

ddaannss  ssaa  vviiee    qquuoottiiddiieennnnee  eett  //  oouu  qquuii    ccoonncceerrnnee  ssoonn  eennvviirroonnnneemmeenntt    ddiirreecctt    eett  

iimmmmééddiiaatt..  

SSaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree    aa  ééttéé  llaannccééee  ppaarr  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  éélleeccttiioonnss  

pprroovviinncciiaalleess    eenn  22000066..  EEllllee  aa  ééttéé    ssuuiivviiee  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss,,  

hhuummaaiinneess,,  ééccoonnoommiiqquueess,,  ffiinnaanncciièèrreess  eett  tteecchhnniiqquueess,,  ccoommmmee  pprréévvooiiee  ll’’aarrttiiccllee  115588  

ddee  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  ddee  llaa  rrééppuubblliiqquuee    DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo..  

LLeess  pprroovviinncceess,,  lleess  eennttiittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  ddéécceennttrraalliissééeess  ((EE..TT..DD..))  qquuee  

ssoonntt  llaa  vviillllee,,  llaa  ccoommmmuunnee,,  lleess  sseecctteeuurrss  eett  llaa  cchheeffffeerriiee,,  ssoonntt  ddoottééee  ddee  llaa  

ppeerrssoonnnnaalliittéé  jjuurriiddiiqquuee  eett  ggéérrééss  ppaarr  lleess  oorrggaanneess  llooccaauuxx  éélluuss..  EElllleess  ssuubbiisssseenntt  ddee  llaa  

lliibbrree  aaddmmiinniissttrraattiioonn  eett  ddee  ll’’aauuttoonnoommiiee  ddee  ggeessttiioonn  ddee  lleeuurrss  rreessssoouurrcceess  

ééccoonnoommiiqquueess,,  hhuummaaiinneess,,  eett  ffiinnaanncciièèrree..  

AAuuxx  tteerrmmeess  ddee  ddiissppoossiittiioonnss  ccoommbbiinnééeess  ddeess  aarrttiicclleess  33  eett  117755  ddee  llaa  

ccoonnssttiittuuttiioonn  dduu1188  fféévvrriieerr  22000066,,  llaa  ffiinnaannccee  dduu  ppoouuvvooiirr  cceennttrraall  eett  cceellllee  ddeess  

pprroovviinncceess  ssoonntt  ddiissttiinnccttee..  

DDaannss  llee  mmêêmmee  oorrddrree  dd’’ iiddééee,,  ll’’aarrttiiccllee  110044  ddee  llaa  llooii,,  oorrggaanniiqquuee  nn°°  0088//  

001166    dduu    77  ooccttoobbrree    22000088  ssttiippuullee  ééggaalleemmeenntt  qquuee  lleess  ffiinnaannccee  dd’’uunnee  EETTDD  ssoonntt  

ddiissttiinncctteess  ddeess  cceelllleess  ddee  llaa  pprroovviinnccee..    

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  ll’’aarrttiiccllee  22  ddee  llaa  llooii    nn°°  0088  //1122  DDUU  3311  JJUUIILLLLEETT    ddééffiinniitt  

llaa  pprroovviinnccee  ccoommmmee  ééttaanntt    uunnee  ccoommppoossaannttee  ppoolliittiiqquuee  eett  aaddmmiinniissttrraattiivvee  dduu  

tteerrrriittooiirree    ddee  llaa  RR..DD..CC..  ddoottééee  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  jjuurriiddiiqquuee..  EEllllee  eexxeerrccee  ppaarr  cceess  

iinnssttiittuuttiioonnss  ppoolliittiiqquueess,,  lleess  ccoommppéétteenncceess  eenn  ddéévvoolluuee  ppaarr  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  eett  eellllee  

ccooooppéérréé    aavveecc  lleess  aauuttrreess  pprroovviinncceess  eett  llee  ppoouuvvooiirr  cceennttrraall  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  rréégguulliieerr  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss..  

LLaa  ddéécceennttrraalliissaattiioonn  qquuii  ddééccoouullee,,  ffiixxee  lleess  rrèègglleess  ddee  jjeeuu  eett  ddééffiinniitt  lleess  

mmaattiièèrreess  eett  lleess  rreessppoonnssaabbiilliittééss,,  lleess  mmiissssiioonnss  eett  lleess  aattttrriibbuuttiioonnss  ddeess  oorrggaanneess  

ddéélliibbéérraannttss  ddeess  eennttiittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  ddéécceennttrraalliissééeess..    
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LL’’aauuttoonnoommiiee    ffiinnaanncciièèrree    eett  bbuuddggééttaaiirree  ddeess  eennttiittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  

rrééssuullttee  ddee    pprreessccrriippttiioonnss  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  eett  llééggaallee..  ««  EEllllee  eesstt  rrééaalliisséé  ppaarr  aa  llooii  nn°°  

1111//001111  dduu  1133  jjuuiilllleett  22001111  ffiixxaanntt    lleess  ffiinnaanncceess  ppuubblliiqquueess  eenn  RR..DD..CC..  »»..  

LLeess  ffiinnaanncceess  llooccaalleess  ccoonnssttiittuueenntt  lleess  vvéérriittaabblleess  iinnssttrruummeennttss  ddee  llaa  

ddéécceennttrraalliissaattiioonn  ..EEllllee  sseerrvveenntt  aauussssii  aa  pprroommoouuvvooiirr    eett  àà  ddéévveellooppppeerr  lleess  bbiieenn  êêttrree  

ssoocciiaall  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  eenn  rrééppuubblliiqquuee  ddéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo..  

CC’’eesstt  àà  ccee  ttiittrree  qquuee  lleess  pprroovviinncceess  eett  lleess  eennttiittééss  ttéérrrriittoorriiaalleess  

ddéécceennttrraalliissééss  ssoonntt  ddoottééeess  dd’’uunn  ppoouuvvooiirr  ffiissccaall  pprroopprree  eenn  rraaiissoonn  ddee  lleeuurr  

ccoommppéétteennccee  ddee  ggeessttiioonn  ddee  4400  %%  ddeess  rreecceetttteess  àà  ccaarraaccttèèrree  nnaattiioonnaall  aaiinnssii  qquuee  ddeess  

iimmppôôttss,,  ttaaxxeess  eett  rreeddeevvaannccee  lleeuurr  rreevveennuuss..  

DDaannss  ttoouutt  lleess  ccaass  eett  qquueellqquuee  ssooiitt  llee  ppaalliieerr  ddee  ggoouuvveerrnnee  aa  lleess  oorrggaanneess  

ddéélliibbéérraannttss,,  ccoonnssttiittuuééss  ddeess  mmeemmbbrreess  éélluuss  dduu  ssuuffffrraaggee  uunniivveerrsseell  ddiirreecctt  eett  sseeccrreett,,  

éélluueenntt  lleess  cchheeffss  ddee  ll’’eexxééccuuttiiff,,  iillss  aaddoopptteenntt  llee  pprroojjeett  ddee  bbuuddggeett  eett  ccoonnttrrôôlleenntt  lleess  

aacctteess  ddee  ll’’eexxééccuuttiiff,,  iillss  vveeiilllleenntt  àà  llaa  bboonnnnee  ggeessttiioonn  ddeess  aaffffaaiirreess  dd’’ iinnttéérrêêtt  llooccaallee  

ddoonntt  iillss  ddéébbaatttteenntt  aauu  ccoouurrss  ddeess  sseessssiioonnss  oorrddiinnaaiirreess..  

LLeess  eennttiittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  ddéécceennttrraalliissééeess  ssoonntt  ddiirriiggééeess  ppaarr  ddeeuuxx  

oorrggaanneess  ::  lleess  ccoonnsseeiillss  ((oorrggaannee  ddéélliibbéérraanntt))    eett  llee  ccoollllèèggee  ((oorrggaannee  eexxééccuuttiiff))..  

OOffffiicciieellllee,,  llaa  ddééssiiggnnaattiioonn  ddee  lleeuurrss  mmeemmbbrreess,,  lleess  ddrrooiittss    eett  ddeevvooiirrss  vvaarriieenntt  dd’’uunn  

ppaayyss  àà  uunn  aauuttrree..  

11..33..22..33..  OOrrggaanniissaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  ffiinnaanncciièèrreess  eett  lleeuurrss  rrééppaarrttii ttiioonnss    

LLaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  eesstt  uunn  ppaayyss  eenn  vvooiiee  ddee  

ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  àà  bbeessooiinn  ddeess  rreessssoouurrcceess  ppoouurr  ssoonn  ddéévveellooppppeemmeenntt,,  vvuu  lleess  

ffiinnaanncceemmeennttss  eexxttéérriieeuurrss  ddee  ssoonn  bbuuddggeett,,  eellllee  ppeeuutt  aauussssii  ccoommpptteerr  ssuurr  cceess  

rreessssoouurrcceess  iinntteerrnneess..  LLeess  rreessssoouurrcceess  ddee  ll’’EEttaatt  pprroovviieennnneenntt  eesssseennttiieelllleemmeenntt  ddee  

ll’’ iimmppôôtt,,  ddeess  eemmpprruunnttss,,  ddeess  ddoonnss  eett  dduu  ffiinnaanncceemmeenntt  mmoonnééttaaiirree  eenn  ccaass  dduu  ddééffiicciitt  

bbuuddggééttaaiirree..  PPaarrmmii  lleess  rreessssoouurrcceess  ddee  ll’’EEttaatt,,  ll’’ iimmppôôtt  eesstt  llaa  pprriinncciippaallee  rreessssoouurrccee  

ffiissccaallee  eett  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt  llaa  pprriinncciippaallee  ssoouurrccee  ddee  rreevveennuu  ddee  ll’’EEttaatt..  

EEnn  eeffffeett,,      ttyyppee  dd’’ iimmppôôtt  aauuttaanntt  qquuee  lleeuurr  iimmppoorrttaannccee  qquuaannttiittaattiivvee  eenn  

oonntt  ffaaiitt  uunn  mmooyyeenn  eeffffiiccaaccee  dd’’ iinntteerrvveerrttiissssee  ééttaattiiqquuee  ddaannss  llaa  ssoocciiééttéé..  
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11..33..22..33..11  LLeess  rreessssoouurrcceess  ffiinnaanncciièèrreess  ddeess  eennttii ttééss  tteerrrrii ttoorriiaalleess  ddéécceennttrraalliissééeess  

LLeess  eennttiittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  ddéécceennttrraalliissééeess  jjoouuiisssseenntt  ddee  llaa  lliibbrree  

aaddmmiinniissttrraattiioonn  eett  ddee  ll’’aauuttoonnoommiiee  ddee  ggeessttiioonn  ddee  lleeuurrss  rreessssoouurrcceess  ééccoonnoommiiqquueess,,  

hhuummaaiinneess,,  ffiinnaanncciièèrreess  eett  tteecchhnniiqquueess..  

IIll  rreessssoorrtt  ddee  rreecceettttee  ddiissppoossiittiioonn  ddaannss  ssoonn  aarrttiiccllee  117744  ddee  llaa  ccoonnssttiittiioonn,,  

qquuee  llaa    ccoonnttrriibbuuee  aauuxx  cchhaarrggeess  ppuubblliiqquueess  ccoonnssttiittuuee  uunn  ddeevvooiirr  ppoouurr  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  

vviivvaanntt  eenn  rrééppuubblliiqquueess  ddéémmooccrraattiiqquueess  dduu  CCoonnggoo,,  iill  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ééttaabbllii  ccoonncceerrnnaanntt  

ll’’aassssiieettttee,,  llaa  ttoouuxx  eett  lleess  mmooddaalliittééss  ddee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  ddeess  iimmppoossiittiioonnss  ddee  ttoouuttee  

nnaattuurree,,  aaiinnssii,,  iill  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ééttaabbllii  dd’’eexxeemmppttiioonn  oouu  dd’’aallllèèggeemmeenntt  ffiissccaall  qquu’’eenn  

vveerrttuu  ddee  llaa  llooii  ::  

IIll  eesstt  àà  nnootteerr  qquuee  lleess  ffiinnaanncceess  ddeess  pprroovviinncceess  eett  cceelllleess  ddeess  eennttiittééss  

tteerrrriittoorriiaalleess  ddéécceennttrraalliissééeess  ccoommpprreennnneenntt  lleess  rreessssoouurrcceess  pprroopprreess,,  lleess  rreecceetttteess  àà  

ccaarraaccttèèrree  nnaattiioonnaallee  aalllloouuééeess  aauuxx  pprroovviinncceess  eett  lleess  rreessssoouurrcceess  pprroovveennaanntt  ddee  llaa  

ccaaiissssee  ddee  ppéérrééqquuaattiioonn..  

LLeess  rreessssoouurrcceess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess  ddeess  eennttiittééss,,  tteerrrriittoorriiaalleess  ddéécceennttrraalliisseess  

ccoommpprreennnneenntt  lleess  eemmpprruunnttss  iinnttéérriieeuurrss  aaiinnssii  qquuee  lleess  ddoonnss..  
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CCHHAAPPIITTRREE  IIII..  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  LLAA  VVIILLLLEE  PPRROOVVIINNCCEE  KKIINNSSHHAASSAA  

EETT  SSAA  RREEGGIIEE  FFIINNAANNCCIIEERREE  DD..GG..RR..KK..  

SSEECCTTIIOONN  11..  LLAA  VVIILLLLEE    DDEE  KKIINNSSHHAASSAA  

KKiinnsshhaassaa  eesstt  llaa  ccaappiittaallee  ddee  llaa  rrééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquueess  dduu  CCoonnggoo  

eett  llee  ssiièèggee  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  nnaattiioonnaalleess..  EEllllee  aa  llee  ssttaattuutt  ddee  pprroovviinnccee..    

22..11..11..  SSiittuuaattiioonn  ggééooggrraapphhiiqquuee  

LLaa  ddiirreeccttiioonn  ggéénnéérraallee  ddee  rreecceettttee  ddee  KKiinnsshhaassaa  DD..GG..RR..KK..  eesstt  ssiittuuééee  

ddaannss  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  llaa  GGoommbbee,,  ssuurr  ll’’aavveennuuee  ddeess  AAVVIIAATTEEUURRSS  oouu  NNUUMMEERROO  

1133,,  àà  KKiinnsshhaassaa,,  RR..DD..CC..  

LLaa  pprroovviinnccee  uurrbbaaiinnee  ddee  KKiinnsshhaassaa  ffoorrmmee  cceettttee  ppaarrttiiee  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo    qquuii  ss’’éétteenndd  ::  

  AAuu  nnoorrdd  ––   oouueesstt    ssuurr  llaa  rriivvee  ggaauucchhee  dduu  fflleeuuvvee  CCoonnggoo  ffoorrmmaatt  aaiinnssii  uunnee  

ffrroonnttiièèrree  nnaattuurreellllee  eennttrree  llaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  eett  llaa  

RRééppuubblliiqquuee  PPooppuullaaiirree  dduu  CCoonnggoo..    

  AA  ll’’eesstt  ppaarr  llaa  pprroovviinnccee  ddee  BBaanndduunndduu  

  AAuu  ssuudd  ppaarr  cceellllee  dduu  bbaass  CCoonnggoo,,  

  AA  ll’’oouueesstt  ppaarr  llee  fflleeuuvvee  CCoonnggoo    sseess  ccoooorrddoonnnnééeess    ggééooggrraapphhiiqquueess  ssoonntt  lleess  

ssuuiivvaanntteess  44°°1199  ddee  llaattiittuuddee  ssuudd    eett  1155°°1144  ddee  lloonnggiittuuddee  EEsstt..  

LLee  rreelliieeff  eesstt  ccoommppoosséé  dd’’uunnee  ::  ppllaaiinnee  mmaarrééccaaggeeuussee  eett  fflluuvviiaallee  ddoonntt  

ll’’aallttiittuuddee    vvaarriiee  eennttrree  227755  eett  330000  mm  eett  dd’’uunnee  pprroovviinnccee  ccoolllliinnee,,  dd’’uunnee  aallttiittuuddee  

aallllaanntt  ddee  331100  àà  337700  mm  ..OOnn  ppeeuutt  cciitteerr  ppaarrmmii  cceess  ccoolllliinneess  ::  lleess  mmoonnttss  NNGGAAFFUULLAA,,  

NNGGAALLIIEEMMAA,,  AAMMBBAA,,  lleess  ppllaatteeaauuxx  ddee  KKIIMMWWEENNZZAA    ddee  BBIINNZZAA..  EEtt  ddee  

BBAATTEEKKEE  EEnn  aavvaall  ddee  MMAALLUUKKUU,,  ssuurr  uunnee  lloonngguueeuurr  ddee  3300  kkmm  ddee  llaarrggeeuurr,,  cc’’eesstt  ccee  

ffiitt  qquuee  SSTTAANNLLEEYY  ppaassssaa  llee  jjoouurr  ddèèss  ssoonn  aarrrriivvééee,,  qquu’’ iill  ss’’aaggiissssaaiitt  dd’’uunnee  mmeerr,,  iill  lluuii  

ddoonnnnaa  llee  nnoomm  ddee  SSTTAANNLLEEYY    PPOOOO  AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  cceellaa  ssee  ssiittuuee  eennttrree  

BBRRAAZZZZAAVVIILLLLEE  eett  KKIINNSSHHAASSAA  ss’’aappppeellllee  llee  PPOOOOLL    MMEELLEEBBOO..    
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DDuu  ppooiinntt  ddee  vvuuee  hhyyddrroollooggiiqquuee,,  llee  ssiittee  ssuurr  llee  qquueell  eesstt  bbââttiiee  llaa  vviillllee  ssee  

ttrroouuvvee    ddrraaiinneerr  ppaarr  ddeess  rriivviièèrreess  ddoonntt  lleess  pplluuss  iimmppoorrttaanntteess  ssoonntt  ::  llaa  rriivviièèrree  ddee  

NNDDJJIILLII  eett  ddee  llaa  NN’’SSEELLEE..  RRiicchheess  eenn  tteerrrree  aalllluuvviiaallee,,  cceellllee--ccii  ffoorrmmeenntt  ddeess  vvaalllleess  

ffaavvoorraabblleess  aauuxx  ccuullttuurreess  mmaarraaiicchhèèrreess  eett  rriivviièèrreess..  

LLee  cclliimmaatt  ddee  llaa  ccaappiittaallee  nn’’eesstt  ppaass  llee  mmêêmmee  ppaarr  ttoouutt,,  llaa  ppllaaiinnee  ccoonnnnaaiitt  

uunn  cclliimmaatt  lloouurrdd  eett  cchhaauudd  ttaannddiiss  qquuee  ddaannss  lleess  ccoolllliinneess,,  àà  ccaauussee  ddee  llaa  hhaauuttee  aallttiittuuddee,,  

llee  cclliimmaatt  ppaarraaiitt  pplluuss  ddoouuxx..  

LLaa  lloouurrddeeuurr  ddee  ccee  cclliimmaatt  eesstt  ssuurrttoouutt  pprroovvooqquuééee  ppaarr  lleess  ddéébbooiisseemmeennttss  

ffrrééqquueennttss  qquu’’oonntt  lliieeuu  aauuxx  aabboorrddss  iimmmmééddiiaattss  ddee  llaa  ccaappiittaallee,,  aaiinnssii  qquuee  ppaarr  ddeess  

ccoonnssttrruuccttiioonnss    eenn  cciimmeenntt..    

LLaa  vviillllee  ddee  KKiinnsshhaassaa  pprréésseennttee  ddeeuuxx  ssaaiissoonnss  ::  ««llaa  ssaaiissoonn  ssèècchhee  aauu  

mmooiiss  ddee  mmaaii  àà  sseepptteemmbbrree  eett  cceellllee  ddee  pplluuiiee  aallllaanntt  aauu  mmooiiss  dd’’ooccttoobbrree    àà  mmaaii  »»..  

EEllllee  ccoouuvvrree  ddaannss  ll’’aacccceeppttiioonn  aaddmmiinniissttrraattiivvee  dduu  tteerrmmee  2244  ccoommmmuunneess  

eett  ccee  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’oorrddoonnnnaannccee    nn°°  6688//00001188  bbiiss  dduu  2244  ccoommppllééttééeess  ppaarr  llaa  llooii  

nn°°  0088//001166  dduu  0077  ooccttoobbrree  22000088  ppoorrttaanntt  ccoommppoossiittiioonn  eett  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  eennttiittééss  

tteerrrriittoorriiaalleess  ddéécceennttrraalliissééeess  eett  lleeuurr  rraappppoorrtt  aavveecc  ll’’EEttaatt  eett  lleess  pprroovviinncceess..  

22..11..22..  LLeess  iinnssttii ttuuttiioonnss  ddeess  pprroovviinncceess  eett  ddeess  eennttii ttééss  tteerrrrii ttoorriiaalleess  ddéécceennttrraalliissééeess  

aa))  ll’’aasssseemmbbllééee  pprroovviinncciiaallee   

LL’’aasssseemmbbllééee  pprroovviinncciiaallee  eesstt  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddéélliibbéérraanntt  ddee  llaa  

pprroovviinnccee..  EEllllee  ddéélliibbèèrree  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddeess  ccoommppéétteenncceess  rréésseerrvvééeess  àà  llaa  pprroovviinnccee  

eett  ccoonnttrrôôllee  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  pprroovviinncciiaall  aaiinnssii  qquuee  lleess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  pprroovviinncciiaauuxx  

eett  llooccaauuxx..  SSeess  mmeemmbbrreess  ssoonntt  aappppeellééss  ddééppuuttééss  pprroovviinncciiaalleess..  

bb))   llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  pprroovviinncciiaall  

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  pprroovviinncciiaall  eesstt  ll’’eexxééccuuttiiff  pprroovviinncciiaall..  LL’’aauuttoorriittéé  ddee  

ssttrruuccttuurree  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddee  llaa  vviillllee  ddee  KKiinnsshhaassaa  ssee  sscchhéémmaattiissee  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  
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NNiivveeaauu  OOrrggaanneess   ddéé lliibbéérraannttss   OOrrggaanneess   ddéé lliibbéérraannttss   

PPrroovviinnccee    AAsssseemmbbllééee  pprroovviinncc iiaa llee    PPrrééssiiddeenntt    PPrroovviinncceess    GGoouuvveerrnneeuurr    

CCoommmmuunneess,,  

tteerrrriittooiirreess    

CCoonnsseeiill  ddee  ccoommmmuunnee  

oouu  ddee  tteerrrriittooiirree    

PPrrééssiiddeenntt  CCoommmmuunnee,,  

tteerrrriittooiirree  

BBoouurrggmmeesstt rree  oouu  

aaddmmiinniissttrraatteeuurr  dduu  

tteerrrriittooiirree    

QQuuaarrttiieerr//VViillllaaggee      QQuuaarrttiieerr      

SSoouurrccee  ::  llee  ppoouuvvooiirr  aaddmmiinniissttrraattiiff  ddee  ll’’eennttiittéé  pprroovviinncciiaallee  ddee  KKiinnsshhaassaa  eesstt  

ssttrruuccttuurree  eett  hhiiéérraarrcchhiisséé..  

22..11..33..  FFoonnccttiioonnnneemmeenntt  

AA  llaa  ddiifffféérreennccee  ddeess  aauuttrreess  vviilllleess  dduu  ppaayyss,,  llaa  vviillllee  pprroovviinnccee  ddee  

KKiinnsshhaassaa,,  ppaarr  llaa  vvoolloonnttéé  dduu  llééggiissllaatteeuurr,,  aa  llee  ssttaattuutt  ddee  pprroovviinnccee  eett  eesstt  ddoottééee  ddee  llaa  

ppeerrssoonnnnaalliittéé  jjuurriiddiiqquuee  eett  mmoorraallee,,  ccee  qquuii  ffaaiitt  qquu’’eellllee  ddiissppoossee  dd’’uunnee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  

aauuttoonnoommee,,  eett  ffoonnccttiioonnnnee  aavveecc  lleess  oorrggaanneess  ddee  llaa  pprroovviinnccee    àà  ssaavvooiirr  ::  ll’’aasssseemmbbllééee  

pprroovviinncciiaallee  eett  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt    pprroovviinncciiaall..  

22..11..33..11..  AAsssseemmbbllééee  pprroovviinncciiaallee  

EEllllee  eesstt  ll’’oorrggaannee  ddéélliibbéérraanntt  ddee  llaa  vviillllee  pprroovviinnccee  ddee  KKiinnsshhaassaa,,  eellllee  

ddéélliibbèèrree  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddeess  ccoommppéétteenncceess  rréésseerrvvééeess  àà  llaa  pprroovviinnccee  eett  eellllee  

ccoonnttrrôôllee  ll’’eexxééccuuttiiff  pprroovviinncciiaall  aaiinnssii  qquuee  lleess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  pprroovviinncciiaauuxx  eett  

llooccaauuxx..  EEllllee  llééggiiffèèrree  ppaarr  vvooiiee    dd’’ééddiitt..  SSeess  mmeemmbbrreess    ssoonntt  aappppeellééss  ddééppuuttééss    

pprroovviinncciiaauuxx  éélluuss    dduu  ssuuffffrraaggee  uunniivveerrsseell  ddiirreecctt  eett  sseeccrreett    oouu  ccooppttéé  ppoouurr  uunn  mmaannddaatt  

ddee  cciinnqq  aannss..  

IIllss  ssoonntt  àà  lleeuurr  ttêêttee  uunn  pprrééssiiddeenntt,,  uunn  vviiccee  pprrééssiiddeenntt  aaiinnssii  qquuee  bbuurreeaauu  

ddee  ll’’aasssseemmbbllééee  pprroovviinncciiaallee    ééllaabboorree  ddeess  ddéécciissiioonnss  pprroovviinncciiaalleess  ssaannccttiioonnnnééeess  eenn  

ffoorrmmee  ddeess  ééddiittss..  

  

  



40 
 

22..11..33..22..  MMaattrriiccee  jjuurriiddiiqquuee  

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  pprroovviinncciiaallee    eesstt  ll’’oorrggaannee  eexxééccuuttiiff  ddee  llaa  vviillllee  

pprroovviinnccee  ddee  KKiinnsshhaassaa,,  iill  eesstt  ccoommppoosséé  dd’’uunn  ggoouuvveerrnneeuurr,,  dd’’uunn  vviiccee  ggoouuvveerrnneeuurr  eett  

ddeess  mmiinniissttrreess  pprroovviinncciiaauuxx,,  llee  ggoouuvveerrnneeuurr  eett  ssoonn  vviiccee  ssoonntt  éélluuss  ppoouurr  uunn  mmaannddaatt  ddee  

cciinnqq  aannss  rreennoouuvveellaabbllee  uunnee  sseeuullee  ffooiiss  ppaarr  lleess  ddééppuuttééss  pprroovviinncciiaauuxx  eett  ssoonntt  iinnvveessttiiss  

ppaarr  ll’’oorrddoonnnnaannccee  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  rrééppuubblliiqquuee..  

LLeess  mmiinniissttrreess  pprroovviinncciiaauuxx  ssoonntt  ddééssiiggnnééss  ppaarr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  llaa  

vviillllee  pprroovviinnccee    ddee  KKiinnsshhaassaa  aauu  sseeiinn  oouu  eenn  ddeehhoorrss  ddee  ll’’aasssseemmbbllééee  pprroovviinncciiaallee  eett  llaa  

ccoommppoossiittiioonn  ddee  ccee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  llaa  vviillllee,,  ttiieenntt  ccoommppttee  ddee  llaa  rreepprréésseennttaattiivviittéé  

pprroovviinncciiaallee  eett  ddee  llaa  ffeemmmmee..  
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OORRGGAANNIIGGRRAAMMMMEE  

LL’’oorrggaanniiggrraammmmee  ddee  llaa  vviillllee  pprroovviinnccee  ddee  KKiinnsshhaassaa  ssee  pprréésseennttee  

ccoommmmee  ssuuiitt  ::  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

SSoouurrccee  ::  AAsssseemmbbllééee  pprroovviinncciiaallee  ddee  llaa  vviillllee  pprroovviinnccee  ddee  KKiinnsshhaassaa  
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SSEECCTTIIOONN  22..  LLAA  DDIIRREECCTTIIOONN  GGEENNEERRAALLEE  DDEESS  RREECCEETTTTEESS  DDEE  

KKIINNSSHHAASSAA  ((DD..GG..RR..KK..))  

CCeettttee  sseeccttiioonn  ccoommppoorrttee  ttrrooiiss  ppooiinnttss  ::  

  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  cceettttee  rrééggiiee  ffiinnaanncciièèrree  aauu  nniivveeaauu  ddeess  EEttaattss  ((eennttiittééss                  

tteerrrriittoorriiaallee  ddéécceennttrraalliisséé))  ;;  

  lleess  mmiissssiioonnss  eett  aattttrriibbuuttiioonnss  ddee  llaa  DD..GG..RR..KK..  

  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  eett  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  llaa  DD..GG..RR..KK..  

22..22..11..  LLaa  ccrrééaattiioonn  ddee  llaa  DD..GG..RR..KK..  

EEllllee  eesstt  ccrrééee  ppaarr  ll’’ééddiitt  nn°°  00000011//0088  dduu  2222  jjaannvviieerr  22000088,,  ll’’eexxppoossee  ddee    

mmoottiiff  dduu  ddiitt  ééddiitt  aa  ffaaiitt  uunn  ccoonnssttaanntt  dd’’uunnee  vviillllee  rroonnggééee  ppaarr  ddeess  mmuullttiipplleess  mmaauuxx  eett  

nnee  ddiissppoossaanntt  qquuee  dd’’uunn  bbuuddggeett  iinnssiiggnniiffiiaanntt  eett  cc’’eesstt  ddaannss  ccee  ccaaddrree  qquuee  llee  

ggoouuvveerrnneemmeenntt  aammiiss  ssuurr  ppiieeddss  cceettttee  rrééggiiee    aaffiinn  dd’’aamméélliioorreerr  dduurraabblleemmeenntt  llee  ccaaddrree    

eett  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  kkiinnooiisseess..  

LLeess  rreecceetttteess  ffiissccaalleess  eett  nnoonn  ffiissccaalleess  ddoonntt  ddiissppoossee  llaa  vviillllee  ddee  

KKiinnsshhaassaa  ssoonntt  ddee  ttrrooiiss  oorrddrreess,,  àà  ssaavvooiirr  ::      

  lleess  rreecceetttteess  pprroovveennaanntt    ddee  llaa  rreetteennuuee  àà  llaa  ssoouurrccee  4400  %%ddee  rreecceettttee  àà  ccaarraaccttèèrree  

nnaattiioonnaallee  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’aarrttiiccllee  117755  ddee  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dduu  1188  fféévvrriieerr  

22000066  ;;  

  lleess  rreecceetttteess  iissssuueess  ddeess  iimmppôôttss  jjaaddiiss  ggéérrééss  ppaarr  llaa  DD..GG..II..,,  mmaaiiss  ccééddééss  aauuxx  

pprroovviinncceess..  EEnn  vveerrttuu  ddee  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn,,  cceess  iimmppôôttss  qquuaalliiffiiéé  ddee  pprroovviinncciiaauuxx  

eett  llooccaauuxx  ccoonncceerrnneenntt  lleess  iimmppôôttss  rrééeellss  ssuuiivvaannttss  ::  ll’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr,,  ll’’ iimmppôôtt  

ssuurr  lleess  vvééhhiiccuulleess  eett  uunn  iimmppôôtt  ssuurr  lleess  rreevveennuuss  àà  ssaavvooiirr  ll’’ iimmppôôtt  ssuurr  lleess  

rreevveennuuss  llooccaattiiffss  ((IIRRLL))  ;;  

  LLeess  rreecceetttteess  ddééccoouullaanntt  ddeess  ttaaxxeess,,  rreeddeevvaanncceess  eett  aauuttrreess    ddrrooiitt  rreeccoonnnnuuss  àà  llaa  

vviillllee,,  eenn  vveerrttuu  ddee  llaa    nnoommeennccllaattuurree  ddeess  ttaaxxeess  ddeess  pprroovviinncceess  eett  eennttiittééss  
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tteerrrriittoorriiaalleess  ddéécceennttrraalliissééeess  eett,,  iill  ss’’aaggiitt  ddeess  ttaaxxeess  aaddmmiinniissttrraattiivveess  dd’’ iinnttéérrêêtt    

ccoommmmuunn,,  ddeess  ttaaxxeess  ffiissccaalleess  eett  rréémmuunnéérraattiioonnss2244..                                  

22..22..22..  MMiissssiioonnss    eett  aattttrriibbuuttiioonn    ddee  llaa  DD..GG..RR..KK..    

LLaa    DD..GG..RR..KK..    EExxeerrccee  ttoouutteess  lleess  mmiissssiioonnss  eett  pprréérrooggaattiivveess  eenn  mmaattiièèrree  

ddeess  rreecceetttteess  ffiissccaalleess  eett  nnoonn  ffiissccaalleess..  EExxcceeppttiioonnnneelllleess  rreevveennaanntt  àà  llaa  vviillllee,,  ccee  

mmiissssiioonn    eett  pprréérrooggaattiivveess  ccoonncceerrnneenntt  ::  

  LL’’aassssiieettttee,,  llee  ccoonnttrrôôllee,,  llee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  eett  llee  ttrraaiitteemmeenntt  dduu  ccoonntteennttiieeuuxx  ddeess  

rreecceetttteess  ffiissccaalleess  eett  nnoonn  ffiissccaalleess,,  

  LLeess  ssttaattiissttiiqquueess  ddeess  rreecceetttteess  àà  ccaarraaccttèèrree  nnaattiioonnaallee  eett  cceelllleess  rreellaattiivveess  aauuxx  

mmaattiièèrreess  àà  ccoommppéétteennccee  ccoonnccuurrrreennttee..  

AA  cceett  eeffffeett,,  llaa  DD..GG..RR..KK..  eesstt  cchhaarrggééee    dd’’ééttuuddiieerr  eett  ddee  ssoouummeettttrree  àà  

ll’’aauuttoorriittéé  ccoommppéétteennttee  lleess  pprroojjeettss  dd’’ééddiitt  dd’’aarrrrêêttééss,,  ddee  cciirrccuullaaiirree  eett  ddee  ddéécciissiioonnss  àà  

llaa  mmaattiièèrree..  

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  iill  ffaauutt  nnootteerr  qquuee  llaa  DD..GG..RR..KK..  eesstt  ccoonnssuullttééss  ppoouurr    ttoouutt  

tteexxttee  oouu  ttoouuttee  ccoonnvveennttiioonn  aayyaanntt  uunnee  iinncciiddeennccee  eenn  mmaattiièèrree  ddeess  rreecceetttteess  ffiissccaalleess  eett  

nnoonn  ffiissccaalleess  rreevveennaanntt  àà  llaa  vviillllee  oouu  ttoouutteess  ddéécciissiioonnss  dd’’aaddmmiissssiioonn  aauu  rrééggiimmee  

ddéérrooggaattooiirree    dduu  ddrrooiitt  ddee  llaa  vviillllee  pprroovviinnccee  ddee  KKiinnsshhaassaa..    

22..22..33..  OOrrggaanniissaattiioonn  eett  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt    ddee  llaa  DD..GG..RR..KK..  

AAuu  tteerrmmee  ddee  ll’’aarrttiiccllee  66  ddee  ll’’ééddiitt  pprréé  cciittéé,,  llaa  DD..GG..RR..KK..  eesstt  ddiirriiggééee  ppaarr  

uunn    ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall,,  aassssiissttéé  dd’’uunn  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  aaddjjooiinntt,,  nnoommmméé  eett  llee  ccaass  

éécchhééaanntt,,  rreellèèvvee    ddee  lleeuurr  ffoonnccttiioonn  ppaarr  llee  ggoouuvveerrnneeuurr  ddee  llaa  vviillllee,,  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  dduu  

mmiinniissttrree    pprroovviinncciiaallee  aayyaanntt  lleess  ffiinnaanncceess  ddaannss  cceess  aattttrriibbuuttiioonnss..  

EEllllee  ccoommpprreenndd    uunnee  ddiirreeccttiioonn    ggéénnéérraallee  àà  llaa  qquueellllee  ssoonntt  rraattttaacchhéé,,  

ttrrooiiss  sseerrvviicceess  aayyaanntt  rraanngg    ddee  ddiirreeccttiioonn,,  cciinnqq  ddiirreeccttiioonnss  eett  ddeess  cceennttrreess  ssoonntt  

rraattttaacchhééss    àà  llaa  ddiirreeccttiioonn  ggéénnéérraallee  lleess  sseerrvviicceess  ssuuiivvaannttss2255  ::  

                                                                 
24 Exposé des motifs de l’édit, n° 0001/08 du 22 janvier 2008 portant création de la D.G.R.K. 
25 Art. 2 al . 1er de l’édit. N °0001/08 du 22 janvier 2008 portant création de la D.G.R.K. 
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--  IInnssppeeccttiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  ;;  

--  ccoooorrddiinnaattiioonn,,  ééttuuddeess  eett  ccoonntteennttiieeuuxx  ;;  

--  IInnffoorrmmaattiiqquuee  ;;    

LLeess  ddiirreeccttiioonnss  ccii--aapprrèèss  ccoommpprreennnneenntt  llaa  DD..GG..RR..KK..  ::    

  LLaa  ddiirreeccttiioonn  aaddmmiinniissttrraattiivvee  eett  ddeess  sseerrvviicceess  ggéénnéérraauuxx    ((DD..GG..RR..KK..))  ;;  

  llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  iimmppôôttss  pprroovviinncciiaauuxx    eett  llooccaauuxx  ;;  

  llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee  ccoonnttrrôôllee  eett  ddee  ll’’oorrddoonnnnaanncceemmeenntt  ddeess  rreecceetttteess  ffiissccaalleess  eett  nnoonn  

ffiissccaalleess  ;;  

  llaa  ddiirreeccttiioonn  dduu  rreeccoouuvvrreemmeenntt  ;;  

  llaa  ddiirreeccttiioonn  dduu  ssuuiivvii  ddeess  cceennttrreess  ddeess  rreecceetttteess  ffiissccaalleess  eett  nnoonn  ffiissccaalleess..  EElllleess  

ssoonntt  ssuubbddiivviissééeess  eenn  ddiivviissiioonnss  eett  eenn  bbuurreeaauuxx,,  lleess  cceennttrreess  ddeess  rreecceetttteess  

ffiissccaalleess  eett  nnoonn  ffiissccaalleess  ssoonntt  ssiittuuééss  ddaannss  lleess  ccoommmmuunneess..  

22..22..44..  LLeess  aattttrriibbuuttiioonnss  ddeess  ddiifffféérreenntteess  ddiirreeccttiioonnss  

DDiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall   ::  ssuuppeerrvviissee  eett  ccoooorrddoonnnnee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  aaccttiivviittééss  

aa..  LL’’iinnssppeeccttiioonn  ddeess  sseerrvviicceess   

EEllllee  ccoonnttrrôôllee    llaa  ddiirreeccttiioonn  eett  lleess  cceennttrreess  ddeess  rreecceetttteess  ffiissccaalleess  eett  nnoonn  

ffiissccaalleess  ssuurr  iinnssttrruuccttiioonn  dduu  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraallee..  AA  cceett  eeffffeett,,  eellllee  pprrooccèèddee  ::  

  AA  ll’’aauuddiitt  ddeess  sseerrvviicceess  ;;  

  AAuu  ssuuiivvii  eett  àà  ll’’eennccaaddrreemmeenntt  ddeess  sseerrvviicceess  ;;  

  AA  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  mmiissssiioonnss  ddee  ccoonnttrree--vvéérriiffiiccaattiioonn  ffiissccaalleess  aauu  nnoonn  ffiissccaalleess  ;;  

AA    ccee  ttiittrree,,  eellllee  vveeiillllee  àà  ll’’aapppplliiccaattiioonn  rréégguulliièèrree  ddeess  tteexxtteess  llééggaauuxx  

rréégglleemmeennttaaiirreess  eenn  vviigguueeuurr  eett  aauu  rreessppeecctt  ddeess  ddiirreeccttiivveess  ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee..  

EEllllee  pprrooppoossee  ssuuiittee  aauuxx  mmaannqquueemmeennttss  ccoonnssttaattééss,,  lleess  mmeessuurreess  

ddiisscciipplliinnaaiirreess  eett  lleess  rreeffoorrmmeess  ddee  nnaattuurree  àà  aamméélliioorreerr  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  eett  llee  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  sseerrvviicceess..  
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bb..  lleess  sseerrvviicceess  ddee  llaa    ccoooorrddiinnaattiioonn  

LL’’ééttuuddeess  eett  ccoonntteennttiieeuuxx  ssoonntt  cchhaarrggééss  ddee  ::  

  CCoooorrddoonnnneerr  lleess  aaccttiivviittééss  dduu  ccaabbiinneett  dduu  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  oouu//  eett  dduu  

DDiirreecctteeuurr    GGéénnéérraall  aaddjjooiinntt  ;;  

  IInnssttrruuiirree  lleess  ddoossssiieerrss  ssoouummiiss  aauu  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  oouu  éévvooqquuééee  ppaarr  lluuii  ;;  

  MMeenneerr  lleess  ééttuuddeess  ffiissccaalleess  oouu  nnoonn  ffiissccaalleess  ddee  ffoonnddss  rreelleevvaanntt  ddee  llaa  

ccoommppéétteennccee  ddee  llaa  vviillllee  ;;  

  CCeennttrraalliisseerr  eett  aannaallyysseerr  lleess  ssttaattiissttiiqquueess  ddeess  rreecceetttteess  ;;    

cc..  lleess  sseerrvviicceess  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiiqquuee  ::  

EEsstt  cchhaarrggéé  dd’’ééllaabboorreerr  llee  sscchhéémmaa  ddiirreecctteeuurr  ddee  ll’’ iinnffoorrmmaattiissaattiioonn  llaa  

ddiirreeccttiioonn  ggéénnéérraallee  ddeess  rreecceetttteess  eett  ssaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree..  

11..  llaa  ddiirreeccttiioonn  aaddmmiinniissttrraattiivvee  eett  ddeess  sseerrvviicceess  ggéénnéérraauuxx    àà  ppoouurr  aattttrriibbuuttiioonn  ::  

  LLaa  ggeessttiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell  aaffffeeccttéé  àà  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddeess  rreecceetttteess  ddee  

KKiinnsshhaassaa  ;;  

  LL’’oorrggaanniissaattiioonn  dduu  rreeccrruutteemmeenntt  ddeess  aaggeennttss  ddee  ccaarrrriièèrree  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  

ll’’aarrrrêêttéé  dduu  ggoouuvveerrnneeuurr  ddee  llaa  vviillllee  eenn  llaa  mmaattiièèrree  ;;  

  LLaa  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  aaggeennttss  ;;  

  LLaa  ggeessttiioonn  ddeess  ccrrééddiittss    aalllloouuééss  àà  llaa  ddiirreeccttiioonn  ggéénnéérraallee  ddeess  rreecceetttteess  ddee  

KKiinnsshhaassaa  ;;  

  LLaa  ggeessttiioonn  ddeess  bbiieennss  eett  iimmmmeeuubblleess  mmiiss  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddee  llaa  ddiirreeccttiioonn  

ggéénnéérraallee  ddeess  rreecceetttteess  ddee  KKiinnsshhaassaa..  

22..  llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  iimmppôôttss  pprroovviinncciiaauuxx  

EEllllee  eesstt  cchhaarrggééee  ddee  ttoouutteess  lleess  mmiissssiioonnss  eett  pprréérrooggaattiivvee  ccoonncceerrnnaanntt  

ll’’aassssiieettttee  eett  llee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  iimmppôôttss  qquuii  rreelleevvaanntt  ddee  llaa  ccoommppéétteennccee  eexxcclluussiivvee  ddee  llaa  

vviillllee  ddee  KKiinnsshhaassaa..  
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AA  ccee  ttiittrree,,  eellllee  eesstt  cchhaarrggéé  ddee  ::  

--  llaa  tteennuuee,,  ll’’aaccttuuaalliissaattiioonn  eett  llee  ssuuiivvii  dduu  rrééppeerrttooiirree  dduu  ccoonnttrriibbuuaabbllee  ;;  

--  llaa  ddééffiinniittiioonn  ddee  ll’’oorriieennttaattiioonn  eenn  mmaattiièèrree  dd’’ iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  ccoonnttrriibbuuaabblleess  ;;  

--  llaa  ddééffiinniittiioonn  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  pprrééppeennssiioonn  ddeess  iinnffrraaccttiioonnss  

ffiissccaalleess  eett  llee  ssuuiivvii  ddeess  rreellaattiioonnss  aavveecc  lleess  iinnssttaanncceess  jjuurriiddiiqquuee  ;;  

--  ll’’ééllaabboorraattiioonn  eett  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  pprrooccéédduurreess  eett  mmiissssiioonnss  dd’’aassssiieetttteess,,  llaa  

ccoooorrddiinnaattiioonn  eett  llaa  ssuuppeerrvviissiioonn  ddeess  pprrooccéédduurreess  dd’’aassssiieetttteess  ssuurr  ttoouutteess  lleess  

mmaattiièèrreess  ffiissccaallee  ;;  

33..  llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee  ccoonnttrrôôllee  eett  ddee  ll’’oorrddoonnnnaanncceemmeenntt  ddeess  rreecceetttteess  nnoonn  ffiissccaalleess..    

EEllllee  eesstt  cchhaarrggééee  ddee  ttoouuttee  llee  mmiissssiioonnss  eett  pprréérrooggaattiivveess  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  

ooppéérraattiioonnss  ddee  ccoonnttrrôôllee  eett  ll’’oorrddoonnnnaanncceemmeenntt  ddee  ttaaxxeess  aaddmmiinniissttrraattiivveess,,  ffiissccaalleess  eett  

rréémmuunnéérraattiioonn    eett  aauuttrreess  ddrrooiittss  aaiinnssii  qquuee  llee  rreelleevvaanntt  ddee  llaa  ccoommppéétteennccee  ddee  llaa  vviillllee    

ddee  KKiinnsshhaassaa..  EEllllee  aa  ppoouurr  ttââcchhee  ::  

  DDee  ccoonnttrrôôlleerr  aavvaanntt  éémmiissssiioonn  dduu  ttiittrree  ddee  ppeerrcceeppttiioonn,,  llaa  rréégguullaarriittéé  ddee  ttoouutteess  

lleess  ooppéérraattiioonnss  ddee  ccoonnssttaattaattiioonnss  eett  ddee  lliiqquuiiddaattiioonn  aaiinnssii  qquuee  ddee  mmeenneerr  llee  ccaass  

éécchhééaanntt,,  lleess  eennqquuêêtteess  eett  iinnvveessttiiggaattiioonn  qquu’’aappppeellllee  llaa  mmoottiivvaattiioonn  ddee  ttoouuttee  

ddéécciissiioonn  ddee  rreennvvooiiee,,  ppoouurr  rreeddrreesssseemmeenntt  ddeess  ddoossssiieerrss  nnoonn  ccoonnffoorrmmeess  ;;    

  DD’’aassssuurreerr  llaa  qquueessttiioonn  ddee    llaa  ddooccuummeennttaattiioonn  ddee  ll’’aassssiieettttee  eett  ddeess  ddoossssiieerrss    

iinnddiivviidduueellss  ddeess  aassssuujjeettttiiss  ;;      

  DD’’ééllaabboorreerr  lleess    ssttaattiissttiiqquueess  ddeess  rreecceetttteess  oorrddoonnnnaannccééeess  eett  rreeccoouuvvrrééeess  ;;  

44..  llaa  ddiirreeccttiioonn  dduu  rreeccoouuvvrreemmeenntt  

EEsstt    cchhaarrggééee  ddee  ::  

--  ddééffiinniirr  llaa  ssttrraattééggiiee  eett  ddee  ffiixxeerr  lleess  oobbjjeeccttiiffss  qquuaannttiittaattiiffss  eett  qquuaalliittaattiiffss  eenn  

mmaattiièèrree  ddee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  ;;  

--  ppeerrcceevvooiirr  lleess  ssoommmmeess  dduueess    dduu  ttrrééssoorr  cceerrttaaiinn  aauu  ttiittrree  ddee  ttoouuss  lleess  iimmppôôttss,,  

ttaaxxeess  rreeddeevvaabblleess  eett  aauuttrreess    ddrrooiittss  rreeddeevvaanntt  ddee  llaa  ccoommppéétteennccee  ddee  llaa  vviillllee  ;;  
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--  EEttaabblliirr  eett  aannaallyysseerr  lleess  rreecceetttteess  àà  rreeccoouuvvrriirr  eett  ddee  ddééffiinniirr  llaa  ppoolliittiiqquuee  eenn  

mmaattiièèrree  ddee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  ddeess  ccrrééaanncceess,,  jjuuggééeess  iirrrrééccoouuvvrraabblleess  ;;  

--  EEmmeettttrree  eett  ggéérreerr  lleess  iimmpprriimmééss  rreellaattiiffss  aauuxx  ooppéérraattiioonnss  ddee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  ;;  

--  pprrooccééddeerr  àà  ll’’aappuurreemmeenntt  ddeess  ccoommpptteess  ccoouurraannttss  ddeess  rreeddeevvaabblleess  ddeess  iimmppôôttss,,  

ttaaxxeess,,  rreeddeevvaanncceess  eett  aauuttrreess  ddrrooiittss  ddee  llaa  ccoommppéétteennccee  ddee  llaa  vviillllee  ;;  

--  EEllaabboorreerr  lleess  ssttaattiissttiiqquueess  ddeess  rreecceetttteess  rreeccoouuvvrrééeess  eett  nnoonn  rreeccoouuvvrrééeess  ;;  

55..  llaa  ddiirreeccttiioonn  dduu  ssuuiivvii  ddeess  cceennttrreess  ddeess  rreecceetttteess  ffiissccaalleess  eett  nnoonn  ffiissccaalleess ..  

EEllllee  aa  ppoouurr  ttââcchhee  dd’’aassssuurreerr  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  ddeess  cceennttrreess  

ddeess  rreecceetttteess  ffiissccaalleess  eett  nnoonn  ffiissccaallee  qquuii  ssoonntt  ssiittuuééss  ddaannss  lleess  ccoommmmuunneess..    AA    ccee    

ttiittrree,,  eellllee  ss’’ooccccuuppee  ::  

  DDuu    ssuuiivvii  ddeess    ooppéérraattiioonnss  dd’’aassssiieettttee  eett  ddee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  ddeess  rreecceetttteess  

ffiissccaalleess    eett    nnoonn  ffiissccaalleess  ;;  

  DDee  llaa  cceennttrraalliissaattiioonn  ddeess  ssttaattiissttiiqquueess  ddeess  rreecceetttteess  oorrddoonnnnaannccééeess  eett  

rreeccoouuvvrrééeess  ppaarr  lleess  cceennttrreess  ddeess  rreecceetttteess  ffiissccaalleess    eett  nnoonn  ffiissccaalleess  ::  

LLee  cceennttrree  ddeess  rreecceetttteess  ffiissccaalleess  eett  nnoonn  ffiissccaalleess  ssoonntt  cchhaarrggééss  ddee  mmeenneerr  

ddaannss  lleeuurr  rreessssoorrttss    rreessppeeccttiiffss  ,,lleess  ooppéérraattiioonnss  dd’’aassssiieetttteess  eett  ddee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  ddeess  

iimmppôôttss  pprroovviinncciiaauuxx  eett  llooccaauuxx,,  aaiinnssii  qquuee  cceelllleess  dd’’oorrddoonnnnaanncceemmeenntt  eett  ddee  rreeccoouuvvrriirr  

ddeess  ttaaxxeess  ,,rreeddeevvaanncceess  eett  aauuttrreess  ddrrooiittss  dduuss  ppaarr  lleess  ccoonnttrriibbuuaabblleess  oouu  aassssuujjeettttiiss    

sséélleeccttiioonnnneerr  sseelloonn  lleess  ccrriittèèrreess  ddééffiinniiss  ppaarr  llaa  ddiirreeccttiioonn  ggéénnéérraallee..  

EEnn  ffiinn,,  ll’’aarrttiiccllee  1199  ddiissppoossee  qquuee  lleess  ppeerrssoonnnneell  ddee  llaa  DD..GG..RR..KK..  eesstt  

rrééggiiee  pprroovviissooiirreemmeenntt  ppaarr  uunn  aarrrrêêttéé  dduu  ggoouuvveerrnneeuurr  ddee  llaa  vviillllee  eenn  aatttteennddaanntt  llaa  

rreeffoorrmmee  dduu  ssttaattuutt  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddee  ccaarrrriièèrree  ddee  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  ddee  ll’’EEttaatt  eett  llaa  mmiissee  

eenn  ppllaaccee  ddee  llaa  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee  pprroovviinncciiaallee2266..  

  

  

                                                                 
26 Disposition transitoire de l’édit n° 001/08 du 22 janvier 2008 portant  création de la D.G.R.K. 
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22..22..55..  OORRGGAANNIIGGRRAAMMMMEE  DDEE  LLAA  DD..GG..RR..KK..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

SSoouurrccee  ::  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddeess  RReecceetttteess  ddee  llaa  vviillllee  pprroovviinnccee  ddee  KKiinnsshhaassaa  

DIRECTEUR  GENERAL 

DIRECTEUR  GENERAL ADJOINT 

 

Information Coordination, Etudes et contentieux. Inspection des services 

Division cellule 

Technique, études et contentieux. 

Division Unique 

Secrétariats DG et DGA. 

Direction 

administratives et des 

services généraux. 

Direction de gestion des 

impôts provinciaux et 

locaux. 

Direction de contrôle de 

l’ordonnancement des 

recettes non fiscales. 

Direction de 

recouvrements.  

Direction de suivi des 

centres des recettes fiscales 

et non fiscales.  
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CCHHAAPPIITTRREE  33..  PPRROOBBLLEEMMAATTIIQQUUEE  DDEE  LLAA  PPEERRCCEEPPTTIIOONN  DDEE  

LL’’IIMMPPOOTT  FFOONNCCIIEERR  DDAANNSS  LLAAVVIILLLLEE  

PPRROOVVIINNCCEE  DDEE  KKIINNSSHHAASSAA  

SSEECCTTIIOONN  11..  AANNAALLYYLLSSEE  CCRRIITTIIQQUUEE  DDUU  RREECCOOUUVVRREEMMEENNTT  DDEE  

LL’’IIMMPPOOTT  FFOONNCCIIEERR  AA  KKIINNSSHHAASSAA  

LL’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr  eesstt  uunn  iimmppôôtt  pprroovviinncciiaall,,  iill  eesstt  rreeccoouuvvrréé  ddaannss  llaa  

pprroovviinnccee  ddee  KKiinnsshhaassaa  ppaarr  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddeess  RReecceetttteess  ddee  KKiinnsshhaassaa  ::  ppoouurr  

ll’’aamméélliioorraattiioonn  eett  llee  rreennddeemmeenntt  ddee  cceett  iimmppôôtt,,  lleess  aauuttoorriittééss  pprroovviinncciiaallee  ddee  llaa  vviillllee  

oonntt  éétteenndduuee  llee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  ddee  cceett  iimmppôôtt..  MMaaiiss  llee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  ddee  cceett  iimmppôôtt  

pprroovviinncciiaallee  llaaiissssee  eennccoorree  bbeeaauuccoouupp  àà  ddééssiirree  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  iill  ssee  hheeuurrttee  àà  uunn  

cceerrttaaiinn  nnoommbbrree,,  ddee  ccoonnttrraaiinntteess  qquuee  nnoouuss  nnoouuss  pprrooppoossoonnss  dd’’eexxaammiinneerr  ddaannss  lleess  

lliiggnneess  qquuii  ssuuiivveenntt..  IIll  ss’’aaggiitt  nnoottaammmmeenntt  ::    

  CCoonnttrraaiinntteess  dd’’oorrddrree  ééccoonnoommiiqquuee  ::  lleess  mmaauuvvaaiisseess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee  eett  ddee  

ddéénnuueemmeenntt  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ::  

  LLaa  ddééggrraaddaattiioonn  ddee  rreellaattiioonn  eennttrree  lleess  ggoouuvveerrnneemmeennttss,,    eett  lleess  ggoouuvveerrnnééss  ;;  

  LLeess  iinnccoohhéérreenncceess  ééccoonnoommiiqquueess  eett  lleess  ddéérriivveess  ddee  ll’’EEttaatt  ;;  

  LLeess  ccoonnttrraaiinntteess  dd’’oorrddrree  ppssyycchhoo--mmoorraallee..  
  

33..11..11..  LLeess  ccoonnttrraaiinntteess  dd’’oorrddrree  ééccoonnoommiiqquuee  ::  lleess  mmaauuvvaaiisseess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee  ddee  

llaa  ppooppuullaattiioonn  ccoonnggoollaaiissee  

    

IIll  eesstt  ééttaabbllii  aavveecc  llaa  ccoonnjjoonnccttuurree  ééccoonnoommiiqquuee  iinnfflluuéé  ssuurr  ddeess  

ccoommppoorrtteemmeennttss  ddeess  aaggeennttss  ééccoonnoommiiqquueess  eenn  ggéénnéérraall,,  ddeess  ccoonnttrriibbuuaabblleess  eenn  

ppaarrttiiccuulliieerr..  EEtt  lleess  mmaauuvvaaiisseess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee,,  ssii    nnoonn  llaa  ppaauuvvrreettéé  aaccccrruuee,,  

ccoonndduuiitt  ttoouujjoouurrss  uunnee  ffrraannggee  iimmppoorrttaannttee  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  àà  ssee  rreeffuuggiieerr  ddaannss  

ll’’ iinnffoorrmmeell..  LLaa  ppaauuvvrreettéé  eett  llee  ddéénnuueemmeenntt  ddeess  ccoonnggoollaaiiss  eenn  ggéénnéérraallee,,  eett  ddee  kkiinnooiiss  

eenn  ppaarrttiiccuulliieerr,,  eesstt  àà  llaa  bbaassee  ddee  cceett  iinncciivviissmmee  ffiissccaall..    

LLaa  ddeeuuxxiièèmmee  rrééppuubblliiqquuee  aavvaaiitt,,  eenn  eeffffeett,,  ttrraannssffoorrmméé  llaa  vviiee  ddee  kkiinnooiiss  

eenn  uunn  ccaallvvaaiirree  aattrrooccee..  LLaa  pprroommiissccuuiittéé  eesstt  ffoorrttee,,  ddaannss  uunnee  ssoocciiééttéé  oouu  llaa  ppuuddeeuurr  eesstt  

uunnee  vvaalleeuurr  iimmppoorrttaannttee..  IIll  yy  aa  lliieeuu  ddee  rreelleevveerr  aauussssii  lleess  iinnoonnddaattiioonnss  qquuii  aaccccaabblleenntt  

cceerrttaaiinn  llooggeemmeenntt  eett  qquuaarrttiieerr  ccoonnssttrruuiittss  ssaannss  llee  rreessppeecctt  ddee  nnoorrmmee  ddee  ll’’uurrbbaanniissmmee,,  
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eett  ssaannss  ééttuuddee  pprrééaallaabbllee  ddee  llaa  rrééssiissttaannccee  ddee  ssooll  ddeess  hhaabbiittaattiioonnss  ssoonntt  iinnssttaallllééee  ddaannss  

ddeess  mmaarrééccaaggeess  eett  eenn  ssaaiissoonn    ddee  pplluuiiee  lleess  ddrraammeess  ssoonntt  ppeerrdduuss,,  eett  àà  cceellaa  ss’’aajjoouuttee,,  

ddeess  nnoommbbrreeuussee  éérroossiioonnss  qquuii  mmeennaacceenntt  eett  ccoonnttiinnuuee  àà  rraavvaaggeerr  ddeess  mmaaiissoonnss  vvooiirree  

ddeess  qquuaarrttiieerrss  eennttiieerr  qquuaanntt  àà  ll’’aalliimmeennttaattiioonn,,  eellllee  eesstt  rréédduuiittee  àà  ssaa  pplluuss  ssiimmppllee  

eexxpprreessssiioonn  qquuaannttiittaattiivvee  eett  qquuaalliittaattiivvee..  BBeeaauuccoouupp  ddee  mméénnaaggeess  kkiinnooiiss  ppeeuuvveenntt  pplluuss  

ccoonnssoommmmeerr  pplluuss    dd’’uunn  rreeppaass  ppaarr  uunn  jjoouurr..  LLee  ssaallaaiirree  mmooyyeenn  dd’’uunn  eennsseeiiggnnaanntt  yy  eesstt  

àà  ppeeiinnee  ll’’ééqquuiivvaalleenntt  dduu  pprriixx  dd’’uunn  ssaacc  ddee  mmaanniioocc,,  eett  llaa  ssaannttéé  ??    

FFaaccee  àà  llaa  mmaallaaddiiee,,  lleess  ssooiinnss  nnee  ssoonntt  ppaass    ggaarraannttiiee,,  oonn  eesstt  ffrraappppéé  ppaarr  

lleess  mmeemmbbrreess  ddee  ppeerrssoonnnnee  mmaallaaddee  qquuii  rreennoonncceenntt  aauuxx  eexxaammeennss  mmééddiiccaauuxx,,  ffaauuttee  ddee  

mmooyyeennss,,  llaa  mmaajjoorriittéé  ddee  cceeuuxx  qquuii  ppeeuuvveenntt  aaccccééddeerr  aauuxx  ssooiinnss  eenn  mmiilllliieerr  hhoossppiittaalliieerr  

nnee  ssoonntt  ppaass  aauuxx  bboouutt  ddee  lleeuurr  ppeeiinnee..  DDaannss    lleess  hhôôppiittaauuxx  ppuubblliiqquueess  ll’’hhyyggiièènnee  eesstt  

mmééddiiooccrree,,  ll’’aalliimmeennttaattiioonn  eett  llaa  lliitteerriiee  iinnssuuffffiissaannttee,,  vvooiirree  iinneexxiissttaannttee  ;;  lleess  ppaattiieennttss  

ddooiivveenntt  ssee  nnoouurrrriirr  eeuuxx--mmêêmmeess  eett  cchheerrcchheerr  aaiilllleeuurrss  lleess  mmééddiiccaammeennttss  pprreessccrriittss..  

NNoouuss  nn’’aavvoonnss  ppaass  àà  ppaarrlleerr  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  ddee  ttrraannssppoorrtt  eett  ddee  lloonngguueess  

mmaarrcchhee  qquuoottiiddiieennnneess  aauuxx  qquueelllleess  ssoonntt  aassttrreeiinnttss  llaa  ppooppuullaattiioonn,,  eett  ssoouuvveenntt  aavveecc  

uunnee  cchhaarrggee  àà  llaa  ttêêttee  oouu  àà  llaa  mmaaiinn2277..  

33..11..22..  LLaa  ddééggrraaddaattiioonn  ddeess  rreellaattiioonnss  eennttrree  lleess  ggoouuvveerrnneemmeennttss  eett  lleess  ggoouuvveerrnnééss  

  

LLeess  rreellaattiioonnss  eennttrree  lleess  ggoouuvveerrnneemmeennttss  eett  lleess  ggoouuvveerrnnééss  nnee  ssoonntt  ppaass  

ttoouujjoouurrss  hhaarrmmoonniieeuusseess  ddeess  ssyynnddrroommeess  ddee  ddééggrraaddaattiioonn  vviieennnneenntt,,  eenn  eeffffeett,,  ppaarrffooiiss  

aattttaacchheerr  cceess  rreellaattiioonnss..  LLaa  ddééggrraaddaattiioonn  pplluussiieeuurrss  ffoorrmmeess  ddoonntt,,  lleess  pplluuss  iimmppoorrttaanntteess  

ssoonntt  àà  nnoottrree  aavviiss,,  llàà  nnoonn  ppaarrttiicciippaattiioonn  àà  llaa  vvuuee  ppoolliittiiqquuee  eett  llaa  rruuppttuurree..  

LLeess  ccoonnddiittiioonnss  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquueess  mmééddiiooccrreess  eett  ddee  nnoommbbrreeuusseess  

eexxppéérriieenncceess  mmaallhheeuurreeuusseess  vvééccuueess  ppaarr  bboonn  nnoommbbrree  ddee  ssuuiitt  llee  mméépprriiss  ddeess  

ggoouuvveerrnnaannttss,,  llaa  rrééssiissttaannccee,,  eettcc..  EEtt,,  ««  llee  mméépprriiss  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ss’’aaccccoommppaaggnnee  

ssoouuvveenntt  dduu  mméépprriiss  ddee  llaa  llooii,,  ddeess  rrèègglleemmeennttss  ddaannss  lleess  ddiifffféérreennttss  sseecctteeuurrss,,  ddee  llaa  vviiee  

nnaattiioonnaallee  »»  

                                                                 
27 NUMENGI, D., l ’avenir à bras le corps, prospective pour les développements de la RDC, éd. Universitaires 

Africaine, Kinshasa, 2001, p.33. 
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33..11..33..  LLeess  iinnccoohhéérreenncceess  ééccoonnoommiiqquueess  eett  lleess  ddéérriivveess  ddee  ll’’EEttaatt    

LLaa  ppaauuvvrreettéé  eett  llee  ddéénnoouueemmeenntt  ddeess  ccoonnggoollaaiiss,,  eenn  vviillllee  eett  pplluuss  eennccoorree  

àà  llaa  ccoommppaaggnnee  ssoonntt  lleess  ssoouuss  --pprroodduuiitt  dd’’uunnee  ééccoonnoommiiee  iirrrrééfflléécchhiiee..  CCee  qquuii  eesstt  

ddoonnnnéé  àà  ll’’oobbsseerrvvaattiioonn  ddee  nnooss  ssttrruuccttuurreess  ddee  pprroodduuccttiioonn,,  cc’’eesstt  dd’’aabboorrdd  

ll’’eexxttrraavveerrssiioonn  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee,,  ttoouutt  pprroovviieenntt  ddee  ll’’ééttrraannggeerr,,  ttoouutt  ppaarrtt  ddee  ll’’ééttrraannggeerr..  

CCoommmmee  aavvaanntt  ll’’ iinnddééppeennddaannccee,,  lleess  pprriinncciippaauuxx  pprroodduuiittss  dduu  ppaayyss  ssoonntt  

ddeess  nnaattuurreess  bbrruutteess,,  lleess  pprriixx  ddee  cceess  pprroodduuiittss  ssoonntt  ffiixxeess,,  ssoouuss  dd’’eennttrree  cceeuuxx,,  aavveecc  

ddeess  eeffffeettss  nnééffaasstteess  ssuurr  lleess  rreecceetttteess  ddee  ll’’EEttaatt  eett  ssuurr  llee  mmiilliieeuu  ddee  vvuu  ddee  llaa  

ppooppuullaattiioonn,,  ll’’ééccoonnoommiiee  ccoonnggoollaaiissee  nn’’aa  ddoonncc  ppaass  ppéérriipphhéérriiqquuee  ssoouummiissee  àà  uunn  

cceennttrree  ssiittuuéé  aaiilllleeuurrss..  

LLeess  ppootteennttiiaalliittééss  ffoonnccttiioonnnnaaiieenntt  aauu  pprrooffiitt  ddee  cceess  cceennttrreess..  CCoommmmee  

dd’’aauuttrreess  ppaayyss  dduu  ssuudd,,  llee  CCoonnggoo  vvooiitt  ppaarrttiirr  ddeess  qquuaannttiittééss  ddeess  sseess  rriicchheesssseess  dduu  ssoouuss  

ssooll  ssaannss  qquuee  ssoonn  ppeeuuppllee  eenn  pprrooffiittee..  CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  ccrrééee  ddee  ffrruussttrraattiioonn  ddaannss  llee  cchheeff    

ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn..  LL’’EEttaatt  ssoouuss  llaa  ddeeuuxxiièèmmee    rrééppuubblliiqquuee  ss’’eesstt  ddééttoouurrnnéé  ddeess  pprroojjeettss  

ddee  ddéévveellooppppeemmeennttss  eennddooggèènnee  eett  dduurraabbllee,,  ccee  qquuii  ppeeuutt  eexxpplliiqquueerr  llaa  mmoonnttééee,,  ssiinnoonn,,  

llaa  rreeccrruuddeesscceennccee  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  ddiittee  iinnffoorrmmeellllee..  LLaa  ccoorrrruuppttiioonn  eett  llaa  ccoonnccuussssiioonn  

oonntt  ggaannggrreennéé  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  ttiissssuu  ssoocciiaall,,  eett  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  llee  sseerrvviiccee  ppuubblliicc..  

BBiieenn  ddeess  rreevveennuuss  iimmppoossaabblleess  éécchhaappppeenntt  àà  ll’’ iimmppôôtt,,  eett  llaa  ggaannggrrèènnee  dduu  

ssoouuss--ddee--ttaabbllee  nnee  ppeerrmmeett  ppaass  uunnee  mmeeiilllleeuurree  ccoolllleeccttee  ffiissccaallee..  DDeess  ttaaxxeess  eett  iimmppôôttss  

dduuss  àà  ll’’EEttaatt  ssoonntt  rréédduuiittss  oouu  aannnnuullééss  ddèèss  qquuee  llee  ffoonnccttiioonnnnaaiirree  ««  ccooooppèèrree  »»  aavveecc  llee  

ddéébbiitteeuurr  eett  oobbttiieenntt  uunn    ppeeuuppllee  aauu  ppooiinntt  ddee  ffaaiirree  ppaasssseerr  ll’’ iinnttééggrriittéé  ppoouurr  uunnee  

aattttiittuuddee  aannoorrmmaallee  oouu  uunn  eexxccèèss  ddee  zzèèllee  ssttuuppiiddee..  

33..11..33..  LLeess  iinnssuuffffiissaanncceess  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ffiissccaallee  

IIll  eesstt  ééttaabbllii  aavveecc  llee  rreennddeemmeenntt  dd’’uunn  iimmppôôtt  eesstt  aauussssii  ffoonnccttiioonn  dduu  

nniivveeaauu  dd’’oorrggaanniissaattiioonn  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ffiissccaallee..  CCeettttee  oorrggaanniissaattiioonn  ddooiitt  êêttrree  

bbiieenn  ssttrruuccttuurrééee  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  uunnee  mmeeiilllleeuurree  mmoobbiilliissaattiioonn  ddee  rreecceetttteess  ffiissccaalleess..  

AAuu  nniivveeaauu  dduu  ppeerrssoonnnneell,,  ccee  qquuii  eesstt  ddoonnnnéé  àà  ll’’oobbsseerrvvaattiioonn  cc’’eesstt  

ffoonnccttiioonnnnaaiirree  mmooiinnss  mmoottiivvéé..  
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EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  aaggeennttss  cchhaarrggééss  dduu  rreeccoouuvvrreemmeenntt  ddee  ll’’ iimmppôôtt  

ffoonncciieerr  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr,,  iillss  ssoonntt  llee  pplluuss  ssuuiivveenntt  mmaall  aaccccuueeiilllliiss  ppaarr  llaa  ppooppuullaattiioonn..  CCee  

mmaauuvvaaiissee  aaccccuueeiill  ccrrééee  eenn  eeuuxx  ddee  ffrruussttrraattiioonnss,,  lleess  qquueelllleess  ffrruussttrraattiioonnss  aammeennuuiisseenntt  

lleeuurr  sseennss  ddee  ddéévvoouueemmeenntt  àà  llaa  ttââcchhee  qquuii  lleeuurr  eesstt  ccoonnffiiééee..  

AAuuttrreess  oobbsseerrvvaattiioonn  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  llooccaalliittéé  LLUUYYII  oouu  nnoouuss  aavvoonnss  

eeffffeeccttuuéé  nnoottrree  ssoonnddaaggee  llee  ppeerrssoonnnneell  eesstt  iinnssuuffffiissaanntt  eenn  tteerrmmeess  dd’’eeffffeeccttiiff  eett  lleeuurr  

nniivveeaauu  ddee  ffoorrmmaattiioonn  llaaiissssee  bbeeaauuccoouupp  àà  ddééssiirreerr  ddaannss  llaa  mmeessuurree  oouu  iillss  nnee  mmaaiittrriisseenntt  

ppaass  lleess  rrééaalliittééss  eett  ddoonnnnééeess  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn,,  ccoonnssééqquueennccee,,  lleess  ccaammppaaggnneess  ddeess  

sseennssiibbiilliissaattiioonnss  ppoouurr  lleess  ppaaiieemmeennttss  ddee  ll’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr  nnee  ssoonntt  ppaass  bbiieenn  mmeennééeess,,  

cceettttee  llooccaalliittéé  ccoommppttee  pplluuss  ddee  22660000  ppaarrcceelllleess..  AA  ccee  jjoouurr,,  llee  nnoommbbrree  ddee  

ccoonnttrriibbuuaabblleess  qquuii  ppaayyeenntt  ll’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr  nnee  ddééppaassssee  ppaass  55%%  nnoottrree  ssoonnddaaggee  ddaannss  

ccee  qquuaarrttiieerr  aa  ppoorrttéé  ssuurr  uunn  éécchhaannttiilllloonn  ddee  110000  pprroopprriieettaaiirreess  ddee  pprroopprriiééttééss  bbââttiiss  eett  

nnoonn  bbââttiiss..  

33..11..44..  LLiiqquuiiddaattiioonn    ddee    ll’’iimmppôôtt  

LLiiqquuiiddeerr  ll’’ iimmppôôtt    ,,cc’’eesstt  ddéétteerrmmiinneerr    llee  mmoonnttaanntt    ddee    ll’’ iimmppôôtt    ppaarr    

ll’’aapppplliiccaattiioonn    ddee    ttaarriiff    eenn    vviigguueeuurr  ,,  aauuttrreemmeenntt  ddiitt  ,,  llaa  lliiqquuiiddaattiioonn    ddee    ll’’ iimmppôôtt  àà  

ppoouurr  oobbjjeett  ddee  ffiixxeerr  llee  mmoonnttaanntt  ddee  llaa  ddeettttee  ffiissccaallee..    

AA    llaa    qquueessttiioonn    ddee  ssaavvooiirr    ccoommmmeenntt    iinntteerrvviieenntt    llaa  lliiqquuiiddaattiioonn  ddee  

ll’’ iimmppôôtt,,  nnoouuss  ddiissoonnss  qquu’’ iill  ffaauutt  ddiissttiinngguueerr  llee  ddrrooiitt  aauu  ccoommppttaanntt  eett  llee  ddrrooiitt  

ccoonnssttaattéé..  

PPoouurr  llee  ddrrooiitt  aauu  ccoommppttaanntt,,  llaa  lliiqquuiiddaattiioonn  eesstt  ffaaiittee  dduu  mmoommeenntt  dduu  

ddééppôôtt  ddee  llaa  ddééccllaarraattiioonn  dduu  rreeddeevvaabbllee,,  ccaass  ddee  ll’’ iimmppôôtt  iinnddiirreecctt;;  iimmppôôtt  ssuurr  cchhiiffffrree  

lleess  aaffffaaiirreess,,  cc’’eesstt  ––àà--ddiirree  llaa  lliiqquuiiddaattiioonn  ss’’eeffffeeccttuuee  aauu  mmoommeenntt  ddee  llaa  ccoonnssttaattaattiioonn  

dduu  ffaaiitt  ggéénnéérraatteeuurr..  

PPoouurr  llee  ddrrooiitt  ccoonnssttaattéé,,  llaa  lliiqquuiiddaattiioonn  eesstt  ffaaiittee  ppoossttéérriieeuurreemmeenntt  àà  llaa  

ccoonnssttaattaattiioonn  dduu  ffaaiitt  ggéénnéérraatteeuurr  ddee  ll’’ iimmppôôtt,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  llaa  lliiqquuiiddaattiioonn  eett  llaa  

ccoonnssttaattaattiioonn  dduu  ffaaiitt  ggéénnéérraatteeuurr  ssoonntt  ddeeuuxx  ooppéérraattiioonnss  ddiissttiinncctteess  eett  llaa  lliiqquuiiddaattiioonn  

iinntteerrvviieenntt  ssoouuvveenntt  àà  uunn  iinntteerrvvaallllee  ddee  tteemmppss  ppaarrffooiiss  ééllooiiggnnéé..  
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EEnn  oouuttrree,,  llaa  lliiqquuiiddaattiioonn  eesstt  eeffffeeccttuuééee  ppaarr  uunn  aarrggeenntt  ddiissttiinncctt  ddee  cceelluuii  

cchhaarrggéé  dduu  rreeccoouuvvrreemmeenntt..  

EEnn  cchheerrcchhaanntt  àà  ssaavvooiirr  qquuii  lliiqquuiiddee  ll’’ iimmppôôtt,,  nnoouuss  ddiissoonnss,,  ll’’ooppéérraattiioonn  

ddee  lliiqquuiiddaattiioonn  eett  cceellllee  ddee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  ppoouurr  llee  ddrrooiitt  ccoommppttaanntt  ss’’eeffffeeccttuueenntt  aauu  

mmêêmmee  mmoommeenntt..  SSoouuss  cceettttee  rréésseerrvvee,,  ll’’ooppéérraattiioonn  ddee  lliiqquuiiddaattiioonn  eesstt  eeffffeeccttuuééee  ppaarr  

lleess  aaggeennttss  cchhaarrggééss  ddeess  ccoonnssttiittuuttiioonnss  dduu  ffaaiitt  ggéénnéérraatteeuurr  ((ddrrooiitt  aauu  ccoommppttaanntt))  eett  lleess  

rreeccoouuvvrreemmeennttss  ppaarr  cceeuuxx  cchhaarrggééss  ddee  llaa  ppeerrcceeppttiioonn  ((ddrrooiitt  ccoonnssttaattéé))..  

33..11..55..  LLeess  ppéénnaallii ttééss    

33..11..55..  11..  DDééffiinniittiioonn  

LLeess  ppéénnaalliittééss  ffiissccaalleess  ccoommpprreennnneenntt  lleess  ppéénnaalliittééss  dd’’aassssiieettttee  oouu  

mmaajjoorraattiioonn,,  lleess  ppéénnaalliittééss  ddee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  oouu  iinnttéérrêêttss  mmaajjoorriittaaiirreess,,  lleess  aassttrreeiinntteess,,  

lleess  aammaannddeess  aaddmmiinniissttrraattiivveess,,  eett  lleess  ssaannccttiioonnss  ppéénnaalleess..  

33..11..55..22..  LLeess  ppéénnaallii ttééss  dd’’aassssiieetttteess  

CCee  ssoonntt  lleess  ppéénnaalliittééss  qquuii  ssaannccttiioonnnneenntt  lleess  ddééffaauuttss  ddeess  ddééccllaarraattiioonnss  

aauu  rreeggaarrdd  ddee  llééggaauuxx,,  lleess  ddééccllaarraattiioonnss  iinneexxaacctteess,,  iinnccoommppllèètteess  oouu  ffaauusssseess..  

33..11..55..33  LLeess  ppéénnaallii ttééss  ddee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  

CCee  ssoonntt  lleess  ppéénnaalliittééss  qquuii  ssaannccttiioonnnneenntt  llee  rreettaarrdd  ddaannss  llee  ppaaiieemmeenntt  ddeess  

iimmppôôttss  eett  aauuttrreess  ddrrooiittss  dduuss..  

33..11..55..44  LLeess  aammaannddeess  aaddmmiinniissttrraattiivveess  

CCee  ssoonntt  ddeess  ssaannccttiioonnss  qquuii  rreepprreennnneenntt  llee  nnoonn  rreessppeecctt  ddeess  ffoorrmmaalliittééss  

ccoommppttaabblleess  eett  ffiissccaalleess  aaiinnssii  qquuee  llee  mmaauuvvaaiiss  ccoommppoorrtteemmeenntt  dduu  ccoonnttrriibbuuaabbllee,,  ddee  

rreeddeevvaabbllee  llééggaall,,  ssooiitt  ppaarr  lleess  ttiieerrss..  

33..11..55..55  LL’’aassttrreeiinnttee  

CC’’eesstt  uunnee  ssaannccttiioonn  ppééccuunniiaaiirree  ffrraappppaanntt  lleess  ppeerrssoonnnneess  mmiisseess  eenn  

ddeemmeeuurree  ppaarr    ppllii  rreeccoommmmaannddéé  aavveecc  aaccccuusséé  ddee  rréécceeppttiioonn  oouu  rreemmiissee  àà  mmaaiinnss  

pprroopprree  ssoouuss  bboorrddeerreeaauu  ddee  ddéécchhaarrggee  ddeess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  

ffiissccaallee  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  ddrrooiitt  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  
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33..11..55..66  LLeess  ssaannccttiioonnss  ppéénnaalleess    

CCee  ssoonntt  lleess  ppeeiinneess  rrééssuullttaanntt  ddee  ffaaiitt,,  iinnffrraaccttiioonnnneell,,  iill  ssiieedd  ddee  ssiiggnnaalleerr  

qquu’’ iill  yy  aa  rréécciiddiivvee,,  ppaarr  llee  ffaaiitt  ddee  ccoommmmeettttrree  uunnee  mmêêmmee  iinnffrraaccttiioonn  ddééjjàà  

ssaannccttiioonnnnééee,,  ddaannss  cceess  ddééllaaiiss  ddee  ddeeuuxx  aannss  oouu  ssiixx  mmooiiss  oouu  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  

rreessppeeccttiivveemmeenntt  lleess  iimmppôôttss  aannnnuueellss  eett  lleess  aauuttrreess  iimmppôôttss..  

SSEECCTTIIOONN  22..  AANNAALLYYSSEE  DDEE  LL’’EEVVOOLLUUTTIIOONN  DDEE  LL’’IIMMPPOOTT  FFOONNCCIIEERR  DDEE  

22000099  AA  22001133..  

22..11..  PPrréésseennttaattiioonn  ddeess  ddoonnnnééeess  

IIll  eesstt  iimmppoorrttaanntt  ppoouurr  nnoouuss  ddee  pprreennddrree  eenn  ccoonnssiiddéérraattiioonn  llaa  mmoonnnnaaiiee  llaa  

pplluuss  ssttaabbllee  eenn  ooccccuurrrreennccee  lleess  ddoollllaarrss  AAmméérriiccaaiinnss,,  ppoouurr  éévviitteerr  lleess  fflluuccttuuaattiioonnss  ddee  

llaa  mmoonnnnaaiiee  llooccaallee  ((FFrraanncc  CCoonnggoollaaiiss))..  PPoouurr  ccee,,  llee  ttaabblleeaauu  nn°°11  pprréésseennttee  llee  ttaauuxx  

mmooyyeenn  ddee  ccoouurrss  ddee  cchhaannggee  ddee  ddoollllaarrss  AAmméérriiccaaiinn  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  FFrraanncc  

CCoonnggoollaaiiss  ddee  22000099  àà  22001133..  

TTaabblleeaauu  nn°°11..  TTaauuxx  mmooyyeenn  ddee  ccoouurr  ddee  cchhaannggee  ((CCDDFF  eenn  UUSSDD))  

  

AAnnnnééeess                                          

TTaauuxx  mmooyyeenn    

22000099  11  UUSSDD  ==  881166,,6677  CCDDFF  

22001100  11  UUSSDD  ==  990055,,8899  CCDDFF  

22001111  11  UUSSDD  ==  991155,,0022  CCDDFF  

22001133  11  UUSSDD  ==  993399,,  11  CCDDFF  

22001133  11  UUSSDD  ==  994499,,  44  CCDDFF  

SSoouurrccee  ::  BBaannqquuee  CCeennttrraallee  dduu  CCoonnggoo  

Taux 
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TTaabblleeaauu  nn°°22..  EEvvoolluuttiioonn  ddeess  rreecceetttteess  ffiissccaalleess  ddee  llaa  vviillllee  pprroovviinnccee  ddee  KKiinnsshhaassaa  ppaarr  nnaattuurree  dd’’iimmppôôtt  ddee  22000099  àà  22001133  eenn  

FFrraanncc  CCoonnggoollaaiiss  

  

NNaattuurree   dd’’iimmppôôtt  

22000099  22001100  22001111  22001122  22001133  

iimmppôôtt  ffoonncciieerr    11..000088..887799..887755,,3344  11..119944..229922..776644,,7733  11..331122..339911..550077,,7722  11..447722..441188..993377,,0000  11..559977..881144..663388,,7722  

IIRRLL    775555..001144..666688,,3366  881177..883344..005544,,1144  777722..442233..660088,,0022  225544..990099..444488,,7788  556666..553366..117799,,7722  

RReetteennuuee  llooccaattiivvee    33..444488..665599..339966,,6655  22..880077..443322..443322,,9933  55..332255..663366..662244,,8800  55..880099..002299..444488,,6644  99..003355..337799..993322,,0011  

IImmppôôtt  ssuurr  lleess  vvééhhiiccuulleess  441122..006699..992288,,2211  334455..331133..778833,,9933  2266..775544,,0000  11..661122..226644..228844,,1111  88..002222..330000,,0000  

TToottaall    55..662244..662233..886688,,5566  55..116644..887733..002266,,7766  77..441100..447788..449944,,5544  99..114488..662222..111188,,5533  1111..220077..775533..005500,,4455  

SSoouurrccee  ::  ddiirreeccttiioonn  ddee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  //DDGGRRKK  

  

  

  

  

  

  

  

    Années  
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22..22..  AAnnaallyyssee  ddee  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddeess  rreecceetttteess  ffiissccaalleess  ddee  llaa  vvii ll llee  pprroovviinnccee  ddee  KKiinnsshhaassaa  

TTaabblleeaauu  nn°°33..  AAnnaallyyssee  ddee  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddeess  rreecceetttteess  ffiissccaalleess  ddee  llaa  vviillllee  pprroovviinnccee  ddee  KKiinnsshhaassaa  ppaarr  nnaattuurree  dd’’iimmppôôtt  ddee  22000099  

àà  22001133  eenn  ddoollllaarrss  AAmméérriiccaaiinnss  

                                  AAnnnnééeess    

NNaattuurreess   dd ’’iimmppôôttss   

22000099  TTPP  22001100  TTPP  22001111  TTPP  22001122  TTPP  22001133  TTPP  

IImmppôôtt  ffoonncciieerr    11..223355..335588,,0077  1188%%  11..331188..336644,,0000  2233,,1122%%  11..442288..003333,,6688  1177,,7711%%  11..556677..990044,,3311  1166,,11%%  11..669933..667766,,7744  1144,,2266%%  

IImmppôôtt  ssuurr  rreevveennuu  

llooccaattiivvee  

55..114477..333344,,9999  7744,,66%%  44..000011..888833,,7766  7700,,1199%%  66..663355..339944,,4488  8822,,2299%%  66..445577..118811,,2244  6666,,2288%%  1100..117777..999900,,3377  8855,,6677%%  

IImmppôôtt  ssuurr  lleess  

vvééhhiiccuulleess    

550044..557733,,3366  77,,44%%  338811..118877,,3322  66,,6699%%  2299,,111122  --  11..771166..881188,,5533  1177,,6622%%  88..550033,,6600  00,,0077%%  

TToottaall    66..888877..226666,,4422  110000%%  55..770011..443355,,0088  110000%%  88..006633..445577,,2277  110000%%  99..774411..990044,,0088  110000%%  1111..888800..117700,,7711  110000%%  

  

SSoouurrccee  ::  EEttaabbllii  ppaarr  nnoouuss--mmêêmmeess  ssuurr  bbaassee  dduu  ttaabblleeaauu  nn°°11  eett  nn°°22..  
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GGrraapphhiiqquuee  nn°°11..  AAnnaallyyssee  ddee  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddeess  rreecceetttteess  ffiissccaalleess  ddee  llaa  vviillllee  

pprroovviinnccee  ddee  KKiinnsshhaassaa  ppaarr  nnaattuurree  dd’’iimmppôôtt  ddee  22000099--22001133..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SSoouurrccee  ::  ééttaabbllii  ppaarr  nnoouuss--mmêêmmeess  ssuurr  bbaassee  dduu  ttaabblleeaauu  nn°°11  eett  nn°°22..   

CCoommmmeennttaaiirree  ::  àà  llaa  lluummiièèrree  dduu  ttaabblleeaauu  nn°°33  eett  dduu  ggrraapphhiiqquuee  nn0011  ccii--hhaauutt,,  nnoouuss  

ccoonnssttaattoonnss  ::  

--  LLeess  rreecceetttteess  ddee  ll’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr  ssoonntt  ccrrooiissssaanntt  ddee  22000099  àà  22001133  ssoonntt  aappppoorrtt  

ddaannss  lleess  rreecceetttteess  ffiissccaall  ttoottaall  ddee  llaa  DDGGRRKK  eesstt  ddee  1188%%  eenn  22000099,,  2233,,1122%%  eenn  

22001100,,  1177,,7711%%  eenn  22001111,,  1166,,11%%  eenn  22001122  eett  1144,,2266%%  eenn  22001133  ;;  aavveecc  uunnee  

mmooyyeennnnee  ddee  1177,,88%%  

--  LLeess  rreecceetttteess  ffiissccaall  ddee  llaa  DDGGRRKK  oouu  ddee  llaa  vviillllee  pprroovviinnccee  ddee  KKiinnsshhaassaa  ssoonntt  

ddoommiinnéé  ppaarr  ll’’ iimmppôôtt  ssuurr  llee  rreevveennuu  llooccaattiiff  aavveecc  uunnee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee  7744,,66%%  

eenn  22000099,,  7700,,1199%%  eenn  22001100,,  8822,,2299%%  eenn  22001111,,  6666,,2288%%  eenn  22001122  eett  8855,,6677%%  eenn  

22001133  ;;  aavveecc  uunnee  mmooyyeennnnee  ddee  7755,,88%%  
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--  LLaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee  ll’’ iimmppôôtt  ssuurr  lleess  vvééhhiiccuulleess  eesstt  ttrrèèss  ffaaiibbllee  nnee  rreepprréésseennttee  

pprreessqquuee  rriieenn  aavveecc  uunn  ttaauuxx  ddee  77,,44%%  eenn  22000099,,  66,,6699%%  eenn  22001100,,  00,,000011%%  eenn  

22001111,,  1177,,6622%%  eenn  22001122  eett  00,,0077%%  eenn  22001133,,  aavveecc  uunnee  mmooyyeennnnee  ddee  66,,44%%  

22..33..  EEttaatt  dd’’aaccccrrooiisssseemmeenntt  ddeess  rrééaall iissaattiioonnss  ddee  ll’’iimmppôôtt  ffoonncciieerr  ddee  22000099  àà  22001133..  

TTaabblleeaauu  nn°°44..  EEttaatt  dd’’aaccccrrooiisssseemmeenntt  ddeess  rrééaalliissaattiioonnss  ddee  ll’’iimmppôôtt  ffoonncciieerr  ddee  

22000099  àà  22001133  

RRuubbrriiqquueess   

AAnnnnééeess   

IImmppôôtt  ffoonncciieerr  VVaarriiaattiioonn  VVaarriiaattiioonn  eenn  ppoouurrcceennttaaggee   

22000099  11..223355..335588,,0077      

22001100  11..331188..336644,,0000  8833..000055,,9933  66,,88%%  

22001111  11..442288..003333,,6688  110099..666699,,6688  88,,44%%  

22001122  11..556644..990044,,3311  113399..887700,,6633  99,,88%%  

22001133  11..669933..667766,,7744  112255..777722,,4433  88,,11%%  

SSoouurrccee  ::  ééttaabbllii  ppaarr  nnoouuss--mmêêmmeess  ssuurr  bbaassee  ddeess  ddoonnnnééeess  dduu  ttaabblleeaauu  nn°°33  

VVaarriiaattiioonn  ==  NN22--NN11  

TTaauuxx  ddee  vvaarriiaattiioonn  ==    
  

GGrraapphhiiqquuee  nn°°22..  EEttaatt  dd’’aaccccrrooiisssseemmeenntt  ddeess  rreecceetttteess  ddee  ll’’iimmppôôtt  ffoonncciieerr  ddee  22000099  

àà  22001133..  

  

  

  

  

  

  

  

SSoouurrccee  ::  ééttaabbllii  ppaarr  nnoouuss--mmêêmmeess  ssuurr  bbaassee  dduu  ttaabblleeaauu  nn°°44..   

CCoommmmeennttaaiirree  ::  aauu  rreeggaarrdd  dduu  ttaabblleeaauu  nn°°44  eett  dduu  ggrraapphhiiqquuee  NN°°22  nnoouuss  rreemmaarrqquuoonnss  

qquu’’ iill  yy  aa  uunnee  vvaarriiaattiioonn  ppoossiittiivvee  ppoouurr  lleess  rreecceetttteess  ddee  ll’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr  ddoonntt  llee  ttaauuxx  
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vvaarriiee  ddee  66,,88%%  eenn  22001100,,  88,,44%%  eenn  22001111,,  99,,88%%  eenn  22001122  eett  eenn  22001133  llee  ttaauuxx  aa  cchhuuttéé  àà  

88,,11%%..  

22..44..  AAnnaallyyssee  ccoommppaarraattiivvee  eennttrree  iimmppôôtt  ffoonncciieerr  eett  rreecceetttteess  ffiissccaalleess  ddee  llaa  vvii ll llee  

pprroovviinnccee  ddee  KKiinnsshhaassaa..  

TTaabblleeaauu  nn°°55..  EEvvoolluuttiioonn  ccoommppaarrééee  ddee  ll’’iimmppôôtt  ffoonncciieerr  eett  ddeess  rreecceetttteess  ffiissccaalleess  

ddee  llaa  DDGGRRKK..  

RRuubbrriiqquueess   

AAnnnnééeess   

IImmppôôtt  ffoonncciieerr  RReeccee tttteess   

ffiissccaalleess   DDGGRRKK  

TTaauuxx  ddee   llaa  ppaarrtt    

22000099  11..223355..335588,,0077  66..888877..226666,,4422  1188%%  

22001100  11..331188..336644,,0000  55..770011..443355,,0088  2233,,1122%%  

22001111  11..442288..003333,,6688  88..006633..445577,,2288  1177,,7711%%  

22001122  11..556644..990044,,3311  99..774411..990044,,0088  1166,,11%%  

22001133  11..669933..667766,,7744  1111..888800..117700,,7711  1144,,2266%%  

TToottaall    77..224433..333366,,8800  4422..227744..223333,,5566  1177,,22%%  

SSoouurrccee  ::  ééttaabbllii  ppaarr  nnoouuss--mmêêmmeess  ssuurr  bbaassee  ddeess  ddoonnnnééeess  dduu  ttaabblleeaauu  nn°°44  

  

GGrraapphhiiqquuee  nn°°33..  EEvvoolluuttiioonn  ccoommppaarrééee  ddee  ll’’iimmppôôtt  ffoonncciieerr  eett  ddeess  rreecceetttteess  

ffiissccaalleess  ddee  llaa  vviillllee  pprroovviinnccee  ddee  KKiinnsshhaassaa..  

  

SSoouurrccee  ::  ééttaabbllii  ssuurr  bbaassee  ddeess  ddoonnnnééeess  dduu  ttaabblleeaauu  nn°°55..  

CCoommmmeennttaaiirree  ::  nnoouuss  ccoonnssttaattoonnss  qquuee  ll’’aappppoorrtt  ddee  ll’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr  ddoonntt  lleess  rreecceetttteess  

ffiissccaalleess  ddee  KKiinnsshhaassaa  ddeevvaanntt  ttoouuttee  llaa  ssoouuss  ppéérriiooddee  eesstt  ddee  1177,,22%%..  
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SSEECCTTIIOONN  33..  AANNAALLYYSSEE  DDEESS  EEFFFFEETTSS  DDEE  LLAA  PPRROOBBLLEEMMAATTIIQQUUEE  DDEE  

LLAA  PPEERRCCEEPPTTIIOONN  DDEE  LL’’IIMMPPOOTT    FFOONNCCIIEERR  AA  KKIINNSSHHAASSAA  

PPoouurr  aannaallyysseerr  lleess  eeffffeettss  ddee  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  ddee  llaa  ppeerrcceeppttiioonn  ddee  

ll’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr,,  nnoouuss  aavvoonnss  ssoouuhhaaiittéé  nnoouuss  bbaasseerr  ssuurr  lleess  ddoonnnnééeess  eemmppiirriiqquueess  

iissssuueess  ddee  ll’’eennqquuêêttee..    

33..11..  BBuutt  ddee  ll’’eennqquuêêttee,,  ppooppuullaattiioonn  cciibbllee  eett  ttaaii ll llee  ddee  ll’’éécchhaannttii ll lloonn  

aa..  BBuutt  ddee  ll’’eennqquuêêttee  ::  NNoouuss  vvoouulloonnss  ddaannss  cceettttee  eennqquuêêttee  aapppprréécciieerr  llee  

ccoommppoorrtteemmeenntt  ddeess  ccoonnttrriibbuuaabblleess  kkiinnooiiss  ffaaccee  àà  ll’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr..  

bb..  PPooppuullaattiioonn  cciibbllee  ::  DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  pprréésseennttee  ééttuuddee,,  nnoouuss  aavvoonnss  rrééfféérréé  

mmeenneerr  nnoottrree  eennqquuêêttee  aauu  sseeiinn  dduu  qquuaarrttiieerr  LLuuyyii  ddaannss  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  NNggaabbaa..  

cc..  LLaa  ttaaii ll llee  ddee  ll’’éécchhaannttii ll lloonn  ::  NNoottrree  eennqquuêêttee  aa  cceerrnnéé  110000  ppaarrcceelllleess  eenn  rraaiissoonn  ddee  

1100  ppaarrcceelllleess  ppaarr  aavveennuuee..  

33..22..  DDééppoouuiill lleemmeenntt  eett  iinntteerrpprrééttaattiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss  

TTaabblleeaauu    NN°°66  ::  DDiissttrriibbuuttiioonn  ppaarr  sseexxee  

sseexxee  EEffffeeccttiiff  

nnii  
FFrrééqquueennccee  

ffii  
FFii  

%%  

MMaassccuulliinn  7700  00,,77  7700%%  

FFéémmiinniinn  3300  00,,33  3300%%  

TToottaall  110000  11  110000%%  

SSoouurrccee  ::  llee    rrééssuullttaatt  ddee  nnooss  eennqquuêêtteess  

IInntteerrpprrééttaattiioonn  ::  iill  rreessssoorrtt  ddee  ccee  ttaabblleeaauu  qquuee  lleess  hhoommmmeess  ssoonntt  mmaajjoorriittaaiirreess,,  ssooiitt  

7700%%..  
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TTaabblleeaauu  NN°°77  ::  RRééppaarrttiittiioonn  dd’’aapprrèèss  ll’’ééttaatt  cciivviill  

EEttaatt--cciivviill  EEffffeeccttiiff  FFrrééqquueennccee  %%  

MMaarriiéé  8855  00,,8855  8855%%  

CCéélliibbaattaaiirree  1100  00,,11  1100%%  

AAuuttrreess    55  00,,0055  55%%  

TToottaall  110000  11  110000%%  

SSoouurrccee  ::  llee  rrééssuullttaatt  ddee  nnooss  eennqquuêêtteess  

IInntteerrpprrééttaattiioonn  ::  ssuurr  llee  110000%%  ddeess  ppeerrssoonnnneess  iinntteerrrrooggééeess,,  8855%%  ssoonntt  mmaarriiééeess,,  ccee  

qquuii  rreevviieenntt  aauu  sseennss  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddeess  pprroopprriiééttaaiirreess  ddeess  ppaarrcceelllleess  ;;  1100%%  

sseeuulleemmeenntt  ssoonntt  ddeess  ccéélliibbaattaaiirreess  eett  55%%  ssoonntt  vveeuuffss  oouu  vveeuuvvee..  

TTaabblleeaauu  NN°°88  ::  ddiissttrriibbuuttiioonn  sseelloonn  llaa  pprrooffeessssiioonn  

PPrrooffeessssiioonnss  EEffffeeccttiiff  FFrrééqquueennccee  %%  

PPeettiittss  ccoommmmeerrççaannttss  2200  00,,22  2200%%  

FFoonnccttiioonnnnaaiirree  2255  00,,2255  2255%%  

PPrrooffeessssiioonn    lliibbéérraallee  1122  00,,1122  1122%%  

EEmmppllooyyéé  1100  00,,1100  1100%%  

SSaannss  eemmppllooii  3333  00,,3333  3333%%  

TToottaall  110000  11  110000%%  

SSoouurrccee  ::  llee  rrééssuullttaatt  nnooss  eennqquuêêtteess  

IInntteerrpprrééttaattiioonn  ::  ddaannss  ccee  ttaabblleeaauu,,  oonn  ccoonnssttaattee  qquuee  ppaarrmmii  lleess  ppeerrssoonnnneess  

iinntteerrrrooggééeess,,  3333%%  ssaannss  eemmppllooii,,  2255%%  ssoonntt  ddee  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess,,  2200%%  ddee  ppeettiitt  

ccoommmmeerrççaanntt,,  1122%%  ssoonntt  ddee  llaa  pprrooffeessssiioonn  lliibbéérraallee  eett  1100%%sseeuulleemmeenntt  ddeess  

eemmppllooyyééeess..  
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TTaabblleeaauu  NN°°1100  ::  ddiissttrriibbuuttiioonn  sseelloonn  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ll’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr  

CCoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ll’’eexxiisstteennccee  ddee  ll’’iimmppôôtt  

ffoonncciieerr  
eeffffeeccttiiff  ffrrééqquueennccee  %%  

OOuuii  3300  00,,33  3300%%  

NNoonn  7700  00,,77  7700%%  

TToottaall  110000  11  110000%%  

SSoouurrccee  ::  llee  rrééssuullttaatt  ddee  nnooss  eennqquuêêtteess    

IInntteerrpprrééttaattiioonn  ::  iill  rreessssoorrtt  ddee  ccee  ttaabblleeaauu  qquuee  7700%%  ddee  nnooss  eennqquuêêttééss  nnee  ccoonnnnaaiisssseenntt  

ppaass  ll’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr  eett  3300%%  ccoonnnnaaiisssseenntt  ll’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr..  

TTaabblleeaauu  NN°°1111   ::  ddiissttrriibbuuttiioonn  sseelloonn  lleess  ccoonnttrriibbuuaabblleess  ddee  ll’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr  

LLeess  ccoonnttrriibbuuaabblleess  ddee  ll’’iimmppôôtt  ffoonncciieerr  EEffffeeccttiiff  FFrrééqquueennccee  %%  

OOuuii  55  00,,55  55%%  

NNoonn  9955  00,,9955  9955%%  

TToottaall  110000  11  110000%%  

SSoouurrccee  ::  llee  rrééssuullttaatt  ddee  nnooss  eennqquuêêtteess    

IInntteerrpprrééttaattiioonn  ::  CCoommmmee  vvoouuss  ppoouuvveezz  llee  ccoonnssttaatteerr,,  ssuurr  110000  ppaarrcceelllleess  eennqquuêêttééeess  iill  

yy  aa  9955%%  ddeess  ppeerrssoonnnneess  qquuii  nnee  ppaayyee  ppaass  ll’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr  eett  55%%  sseeuulleemmeenntt  qquuii  ppaayyee  

ll’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr..  

TTaabblleeaauu  NN°°  1122  ::  ddiissttrriibbuuttiioonn  dd’’aapprrèèss  lleess  ccaauusseess  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  ddeess  ccoonnttrriibbuuaabblleess  

àà  ppaayyeerr  ddee  ll’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr  

CCaauusseess  ddee  nnooss  ppaaiieemmeennttss  ddee  ll’’iimmppôôtt  ffoonncciieerr  EEffffeeccttiiff  FFrrééqquueennccee  %%  

MMaannqquuee  ddee  llaa  vvuullggaarriissaattiioonn      2233  00,,2233  2233%%  

MMaannqquuee  ddee  rreevveennuu    3355  00,,3355  3355%%  

LLaa  ffaaiibblleessssee  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ffiissccaallee    1100                                                                                              00,,11  1100%%  

MMaannqquuee  ddee  llaa  ccoonnffiiaannccee  ddaannss  llee  cchheeff  ddee  nnooss  

aauuttoorriittééss  
3322    00,,3322  3322%%  

TToottaall  110000  11  110000%%  

SSoouurrccee  ::  rrééssuullttaatt  ddee  nnooss  eennqquuêêtteess  

IInntteerrpprrééttaattiioonn  ::  EEnn  eeffffeett,,  3355%%  ddeess  ppeerrssoonnnneess  nnee  ppaayyeerr  ppaass  ll’’ iimmppôôtt  àà  ccaauussee  ddee  llaa  

mmaanngguuee  ddee  rreevveennuu,,  3322%%  iillss  nn’’oonntt  ppaass  ccoonnffiiaannccee  àà  nnooss  ddiirriiggeeaannttss,,  2233%%  ppaarr  

mmaannqquuee  ddee  llaa  vvuullggaarriissaattiioonn  eett  1100%%  ccoonnddaammnneenntt  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ffiissccaallee..  
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33..44..  LLeess  ccaauusseess  dduu  mmaauuvvaaiiss  rreennddeemmeenntt  ddee  ll’’iimmppôôtt  ffoonncciieerr    

aa..  CCaauussee  eennddooggèènnee    

LLaa  ffaaiibblleessssee  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ffiissccaallee  ccaauusséé  ppaarr  ::  

--  LL’’ iinnssuuffffiissaannccee  rreelleevvaanntt  dduu  ppeerrssoonnnneellllee,,  ddee  llaa  ccoommppéétteennccee,,  ddee  llaa  mmoottiivvaattiioonn  

eett  ddee  llaa  pprroobbiittéé  ;;  

--  LL’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  ssaannccttiioonn  mmiissee  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddee  ffiisscc    

bb..  CCaauussee  eexxooggèènnee    

--  IInncciivviissmmee  ffiissccaallee  ::  lleess  ppeeuupplleess  CCoonnggoollaaiiss  nn’’oonntt  ppaass  llaa  ccoouuttuummee  ddee  ll’’ iimmppôôtt,,  

ééttaanntt  ddoonnnnéé  qquuee  ll’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr  eesstt  uunn  iimmppôôtt  rrééeell,,  lleess  ccoonnttrriibbuuaabblleess  oonntt  dduu  

mmaall  àà  llee  ppaaiiee  ;;  

--  MMaannqquuee  ddee  rreevveennuu  ppeerrmmeennaanntt  ::  llee  ttaauuxx  ddee  cchhôômmaaggee  ttaanntt  éélleevvéé  eenn  RRDDCC  eenn  

ggéénnéérraallee  eett  àà  KKiinnsshhaassaa  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  nn’’eesstt  ppeerrmmeett  ppaass  aauu  pprroopprriiééttaaiirree  ddee  

ttiittrree  iimmmmoobbiilliieerr  ddee  ss’’aaccqquuiittttéé  ddee  lleeuurr  ddeevvooiirr  cciivviiqquuee  ;;  

--  MMaannqquuee  ddee  ccoonnffiiaannccee  ddaannss  llee  cchheeff  ddeess  aauuttoorriittééss  ppuubblliiqquuee  ::  llaa  ccrrééddiibbiilliittéé  

dd’’uunn    EEttaatt  ffoorrmmeenntt  llaa  bbaassee  ppssyycchhoollooggiiqquuee  ssuurr  llaaqquueell  eesstt  aassssiiss  llee  ppoouuvvooiirr  ddee  

ttaaxxaattiioonn..    

IIll  ddééppeenndd  ddee  llaa  ccoonnffiiaannccee  ggéénnéérraallee  dduu  ppeeuuppllee  ddaannss  ll’’aattttiittuuddee  ddee  

ggoouuvveerrnnaanntt  àà  rrééaalliisseerr  lleess  bbiieennss  ccoommmmuunnss  eett  àà  rreemmpplliirr  lleeuurr  eennggaaggeemmeenntt..  EEnn  eeffffeett,,  

ll’’hhoonnnnêêtteettéé  eett  llaa  ccrrééddiibbiilliittéé  ccoonnssttiittuueenntt  lleess  mmooyyeennss  nnéécceessssaaiirreess  eett  pprrééppaarraattooiirreess  àà  

ll’’aaccttiioonn  ddee  cciittooyyeenn  vviiss--àà--vviiss  dduu  ppaaiieemmeenntt  ddee  ll’’ iimmppôôtt..      

    

  

  

  

  

  

  

  

  



64 
 

CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

NNoouuss  vvooiiccii  aauu  tteerrmmee  ddee  ccee  ttrraavvaaiill  ddee  ffiinn  dd’’ééttuuddee  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  

iinnttiittuulléé  ««  pprroobblléémmaattiiqquuee  ddee  llaa  ppeerrcceeppttiioonn  ddee  ll’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  

ddéécceennttrraalliissaattiioonn  »»  ccaass  ddee  llaa  vviillllee  pprroovviinnccee  ddee  KKiinnsshhaassaa..  EEnn  aabboorrddaanntt  ccee  ssuujjeett,,  

nnoottrree  pprrééooccccuuppaattiioonn  mmaajjeeuurree  ééttaaiitt  ddee  ssaavvooiirr  llee  rraappppoorrtt  qquuii  eexxiissttee  eennttrree  llee  nnoommbbrree  

iimmppoorrttaanntt  ddeess  ppaarrcceelllleess  qquuee  ccoommppttee  llaa  vviillllee  ddee  KKiinnsshhaassaa  eett  ll’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr  

ccoolllleeccttéé  ppaarr  ssaa  rrééggiiee  ffiinnaanncciièèrree  qquuii  eesstt  llaa  DDGGRRKK..  

PPoouurr  yy  ppaarrvveenniirr,,  nnoouuss  aavvoonnss  ssuubbddiivviisséé  nnoottrree  ttrraavvaaiill  eenn  ttrrooiiss  

cchhaappiittrreess  ddoonntt  llee  pprreemmiieerr    ééttaaiitt  ddeessttiinnééeess  aauuxx  ccoonnssiiddéérraattiioonnss  ggéénnéérraalleess  ssuurr  lleess  

ccoonncceeppttss  ddee  bbaassee  oouu  nnoouuss  aavvoonnss  ddéévveellooppppéé  rreessppeeccttiivveemmeenntt  lleess  nnoottiioonnss  ddee  llaa  

ffiissccaalliittéé  ddee  ll’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr  eett  ddeess  eennttiittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  ddéécceennttrraalliissééeess..  

LLee  ddeeuuxxiièèmmee  cchhaappiittrree  nnoouuss  aavvoonnss  pprréésseennttééss  llaa  vviillllee  pprroovviinnccee  ddee  

KKiinnsshhaassaa  eenn  pprreemmiieerr  lliieeuu  eett  ssaa  rrééggiiee  ffiinnaanncciièèrree  DDGGRRKK  eenn  sseeccoonndd  lliieeuu..  

LLee  ttrrooiissiièèmmee  eett  ddeerrnniieerr  cchhaappiittrree  ééttaaiitt  ccoonnssaaccrréé  àà  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  ddee  

llaa  ppeerrcceeppttiioonn  ddee  ll’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  ddéécceennttrraalliissaattiioonn..  

EEnn  eeffffeett,,  llee  ccoonnssttaanntt  ffaaiitt  àà  cceettttee  ééttuuddee,,  eesstt  qquuee  mmaallggrréé  llee  nnoommbbrree  

iimmppoorrttaanntt  ddeess  ppaarrcceelllleess  eett  ddeess  iimmmmeeuubblleess  qquuii  mmoonnttee  eenn  vviitteessssee  ddaannss  llaa  vviillllee  

pprroovviinnccee  ddee  KKiinnsshhaassaa,,  ll’’aappppoorrtt  ddee  ll’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr  eesstt  ffaaiibbllee  aavveecc  uunnee  

ppaarrttiicciippaattiioonn  mmooyyeennnnee  ddee  1177,,22%%  ddaannss  lleess  rreecceetttteess  ffiissccaalleess..  

LLeess  rreecceetttteess  ffiissccaalleess  ddee  llaa  DDGGRRKK  ssoonntt  ddoommiinnééeess  ppaarr  ll’’ iimmppôôtt  ssuurr  lleess  

rreevveennuuss  llooccaattiiff  aavveecc  uunn  ttaauuxx  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  mmooyyeenn  ddee  7766%%..  

LL’’eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss  dd’’eennqquuêêttee  mmeennééee  aauupprrèèss  dd’’uunn  

éécchhaannttiilllloonn  ddee  110000  ppeerrssoonnnneess  cchhooiissiiee  aauu  hhaassaarrdd  ddaannss  llee  qquuaarrtteerr  LLUUYYII  ddee  llaa  

ccoommmmuunnee  ddee  NNGGAABBAA  oonntt  ppeerrmmiiss  ddee  ccoonnffiirrmmeerr  nnoottrree  hhyyppootthhèèssee  dduu  ddééppaarrtt..  
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EEnn  eeffffeett,,  iill  eenn  rreessssoorrtt  qquuee  ::  

--  LLaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  ppeerrssoonnnneess  iinntteerrrrooggééee,,  ssooiitt  5555%%  nnee  ccoonnnnaaiisssseenntt  ppaass  ll’’ iimmppôôtt  

eett  ssoonn  iimmppoorrttaannccee  ddee  ll’’ iimmppôôtt;;  

--  LLaa  pplluuppaarrtt  ddeess  pprroopprriiééttaaiirreess  ddeess  ppaarrcceelllleess,,  ssooiitt  7700%%  nnee  ccoonnnnaaiisssseenntt  ppaass  

ll’’eexxiisstteennccee  ddee  ll’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr,,  

--  SSeeuullss  55%%  ddeess  ccoonnttrriibbuuaabblleess  ddee  ll’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr  qquuii  ss’’aaccqquuiitttteenntt  ddee  lleeuurrss  

ddeevvooiirrss  cciivviiqquueess  eenn  ppaayyaanntt  ll’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr  eett  9955%%  nnee  ppaayyee  ppaass  ;;    

--  AA  cceett  eeffffeett,,  pplluussiieeuurrss  ccaauussssee  ssoonntt  àà  llaa  bbaassee  dduu  mmaauuvvaaiiss  rreennddeemmeenntt  ddee  

ll’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr  tteellllee  qquuee  ::  ll’’ iinncciivviissmmee  ffiissccaall,,  llaa  mmaannqquuee  ddee  rreevveennuu,,  llaa  

ffaaiibblleessssee  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ffiissccaallee,,  mmaannqquuee  ddee  llaa  ccoonnffiiaannccee  ddaannss  llee  cchheeff  

ddeess  aauuttoorriittééss  ppuubblliiqquueess  eettcc..  

VVooiillaa  ppoouurrqquuooii  nnoouuss  ppeennssoonnss  qquu’’uunnee  bboonnnnee  ccoommppaaggnnee  ddee  

sseennssiibbiilliissaattiioonn  eett  ddee  ccoonnsscciieennttiissaattiioonn,,  ssuusscceeppttiibbllee  ddee  rreelleevveerr  llee  nniivveeaauu  ddee  cciivviissmmee  

ffiissccaall  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  kkiinnooiissee..  
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BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEE  

II..  OOUUVVRRAAGGEESS    

11..  AAVVAALLLLEEEE,,  LLeess  ssyyssttèèmmeess  ffiissccaauuxx,,  PPaarriiss,,  éédd..  SSeeuuiill,,  22000000  

22..  BBeerrnnaarrdd  CC..  eett  LLOOLLLLYY..  PP,,  DDiiccttiioonnnnaaiirree  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ffiinnaanncciieerr,,  PPaarriiss,,  éédd..  

SSeeuuiill,,  11999966..  

33..  BBUUAABBUUAA  WWAA  KKAAYYEEMMBBEE  MM..,,  TTrraaiittéé  dduu  ddrrooiitt  ffiissccaall  zzaaïïrrooiiss,,  PPUUZZ,,  

KKiinnsshhaassaa,,  11999933..  

44..  CCLLAAUUDDEERR..  RR,,  LLaa  mméétthhooddoollooggiiee,,  ccaarraaccttèèrreess  ggéénnéérraauuxx  eett  aapppplliiccaattiioonnss,,  EEdd..  

GGaauuttiieerr,,  PPaarriiss,,  119944  

55..  KKAAKKIINNDDAA  LLUUSSAANNGGAA,,  llaa  ddéécceennttrraalliissaattiioonn  tteerrrriittoorriiaallee  zzaaïïrrooiissee  àà  

ll’’éépprreeuuvvee  ddee  llaa  tthhééoorriiee  eett  ddeess  ffaaiittss,,  éédd..  CCaahhiieerr  dduu  

CCEEDDAAFF,,  KKiinnsshhaassaa,,  11998844..  

66..  PPaattrriicciiaa  MMYYKKIITTAA,,  CChheerriiff--JJaaccqquueess,,  AALLLLAALLII,,  FFiissccaalliittéé  ddeess  eennttrreepprriisseess,,  

88èèmmee  ééddiittiioonn..  

77..  TTSSHHIILLOOMMBBOO  MMUUNNYYEENNGGAAYYII,,  OOrrggaanniissaattiioonn  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddeeppuuiiss  

11998855,,  pplluuss  ddee  ddéécceennttrraalliissaattiioonn  qquuee  ddee  

ddéécceennttrraalliissaattiioonn,,  éédd..  CCEEDDAAFF,,  KKiinnsshhaassaa,,  22000066..  

88..  VVEERROO  JJ..RR..,,  eett  WWAALLIINNEE..  SS,,  DDrrooiitt  aaddmmiinniissttrraattiiff,,  éédd..  DDaalllloozz,,  PPaarriiss,,  22000044..  

99..  VVUUNNDDUUAAWWEETTEE  PPEEMMAAKKOO,,  RR,,  ««  llaa  ddyynnaammiiqquuee  ddee  llaa  ddéécceennttrraalliissaattiioonn  eenn  

RRDDCC  »»,,  ccoonnfféérreennccee  aauuxx  jjoouurrnnééeess  ssoocciiaalleess,,  EEdd..  

CCEEDDAAFF,,  dduu  0033  aauu  0055  nnoovveemmbbrree  22000088..  
  

IIII..  DDOOCCUUMMEENNTTSS  OOFFFFIICCIIEELLSS  
  

11..  AArrttiiccllee  113311  ddee  pprroojjeett  llooii  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  eennttiittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  

ddéécceennttrraalliissééeess  AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaall,,  22000077..  

22..  CCooddee  ddeess  iimmppôôttss  CCoonnggoollaaiiss  44334433..0044  

33..  EExxppoosséé  ddee  mmoottiiffss  ddee  ll’’ééddiittiioonn,,  nn°°00000011//0088  dduu  2222  jjaannvviieerr  22000088  ppoorrttaanntt  

ccrrééaattiioonn  ddee  llaa  DDGGRRKK..  



67 
 

44..  DDiissppoossiittiioonn  ttrraannssiittooiirree  ddee  ll’’ééddiittiioonn  nn°°000011//0088  dduu  2222  jjaannvviieerr  22000088  ppoorrttaanntt  

ccrrééaattiioonn  ddee  llaa  DDGGRRKK..  

  

IIIIII..  NNOOTTEESS  DDEE  CCOOUURRSS  

11..  BBAANNGGUULLUU  AABBBBEE,,  IInniittiiaattiioonn  àà  llaa  RReecchheerrcchhee  SScciieennttiiffiiqquuee,,  iinnééddiitt,,  UUWWBB,,  

KKiinnsshhaassaa,,  22001100..  

22..  MMAAZZEENNGGAA  KKAAMMAANNDDAA  ,,  LLééggiissllaattiioonn  ffiissccaallee  ccoonnggoollaaiiss,,  NNootteess  ddee  ccoouurrss  

GG33  CCoommppttaabbiilliittéé,,  IISSCC//KKiinn..  

33..  MMBBAAMMUU  NNGGWWEELLEE,,  ll’’aappppoorrtt  ddee  ll’’iimmppôôtt  ffoonncciieerr  ddaannss  llaa  mmoobbiilliissaattiioonn  ddeess  

rreecceetttteess,,  EE..NN..FF..  

44..  MMBBIIMMBBII,,  DDrrooiitt  ffiissccaall,,  nnootteess  ddee  ccoouurrss  LL11  FFiissccaalliittéé,,  SScciieenncceess  

CCoommmmeerrcciiaalleess,,  UUWWBB,,  22001133  ––   22001144..  

55..  MMBBUUSSAA  KKAAMMBBEELLEE  SStteevvee,,  PPrroobblléémmaattiiqquuee  ddee  llaa  ppeerrcceeppttiioonn  ddeess  eennttiittééss  

tteerrrriittoorriiaalleess  ddéécceennttrraalliissééeess,,  TTFFEE,,  UUWWBB..  

66..  LLOOKKOOTTAA  MMCC..,,  tthhééoorriieess  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  eett  ffiinnaannccee  ppuubblliiqquuee,,  nnootteess  ddee  

ccoouurrss  LL11,,  FFAASSEEGG,,  UUNNIIKKIINN,,  22000066--22000077..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



68 
 

TTAABBLLEE  DDEESS  MMAATTIIEERREESS  

DDEEDDIICCAACCEE   ..............................................................................................................................................................................................................................................................  ii  

RREEMMEERRCCIIEEMMEENNTTSS   ..................................................................................................................................................................................................................................  iiii  

LLIISS TTEE  DDEESS  AABBRRÉÉVVIIAATTIIOONNSS   ................................................................................................................................................................................................  iivv  

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  ......................................................................................................................................................................................................................................  11  

00..11..  PPrroobblléémmaattiiqquuee  ......................................................................................................................................................................................................................................  11  

00..22..  HHyyppootthhèèssee ....................................................................................................................................................................................................................................................  44  

00..33..  CChhooiixx  eett  IInnttéérrêêtt  dduu  ss uujjeett  ....................................................................................................................................................................................................  44  

00..44..  DDéélliimmiittaattiioonn  SSppaattiioo  --  TTee mmppoorreellllee......................................................................................................................................................................  44  

00..55..  MMéétthhooddeess  eett  TTeecc hhnnii qquueess  uuttiilliissééeess......................................................................................................................................................................  55  

00..66..  PPllaann  ssoommmmaaiirree  ....................................................................................................................................................................................................................................  66  

CCHHAAPP IITTRREE  II  ::  CCOONNSSIIDDEERRAATTIIOONN  GGEENNEERRAALLEE  SSUURR  LLEESS  CCOONNCCEEPP TTSS  DDEE  BBAASSEE  ..  77  

11..11..  LL''iimmppôôtt  eett  llaa  ffiissccaalliittéé................................................................................................................................................................................................................  77  

11..11..11..  AAllllooccaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess..........................................................................................................................................................................................  77  

11..11..22..  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  rree vvee nnuuss   ................................................................................................................................................................................................  88  

11..11..33..  LLaa  ssttaabbiilliittéé  eett  ccrrooiissssaannccee  ééccoonnoommiiqquuee  ................................................................................................................................................  88  

11..11..44..  NNoottiioonn  ssuurr  ll ’’iimmppôôtt  ..................................................................................................................................................................................................................  88  

11..11..44..11..  DDééffiinniittiioonnss  ddee  ll ''ii mmppôôtt   ................................................................................................................................................................................................  99  

11..11..44..22..  CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddee  ll ’’iimmppôôtt  ..........................................................................................................................................................................  1100  

11..11..44..33..  OObbjjeeccttiiffss  ddee  ll’’iimmppôôtt  ..................................................................................................................................................................................................  1122  

11..11..44..44..  PPrriinncciippeess  ddee  ll ’’iimmppôôtt..................................................................................................................................................................................................  1122  

11..11..44..44..11..  PPrriinncciippee  ddee  jj uussttiiccee..................................................................................................................................................................................................  1133  

11..11..44..44..22..  PPrriinncciippee  ddee  cceerrttiittuuddee ..........................................................................................................................................................................................  1133  

11..11..44..44..33..  PPrriinncciippee  ddee  ccoommmmooddiittéé  ................................................................................................................................................................................  1144  

11..11..44..44..44..  PPrriinncciippeess  dd’’ééccoonnoommiiee  ......................................................................................................................................................................................  1144  

11..11..44..55..  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  ddeess  iimmppôôttss   ................................................................................................................................................................................  1144  

11..11..44..55..11..    IImmppôôtt  ddiirreecctt  eett  iimmppôôtt  iinnddiirreecctt  ........................................................................................................................................................  1166  

11..11..44..55..22..  IImmppôôtt  gglloobbaall  eett  ccéédduull aaiirree  ..........................................................................................................................................................................  1166  

11..11..44..55..33..  IImmppôôtt  pprrooppoorrttiioonnnneell  eett  IImmppôôtt  pprrooggrreessssiiff  ......................................................................................................................  1177  

11..11..44..55..44..  IImmppôôtt  ss ppéécciiffiiqquuee  eett  iimmppôôtt  aadd  vvaalloorreemm  ..............................................................................................................................  1177  

11..11..44..55..55..  IImmppôôtt  ddee  qquuoottiittéé  eett  iimmppôôtt  ddee  rrééppaarrttiittiioonn  ........................................................................................................................  1177  



69 
 

11..11..44..55..66  IImmppôôtt  ppeerrssoonnnneell  eett  ll’’iimmppôôtt  rrééeell........................................................................................................................................................  1188  

11..11..55..  LLeess  ccoommppoossaanntteess  ddee  ll ''ii mmppôôtt   ..............................................................................................................................................................................  1199  

11..11..55..11..  LLaa  mmaattiièèrree  iimmppoossaabbllee   ............................................................................................................................................................................................  1199  

11..11..55..22..  LL'' aassssiieettttee  ddee  ll ''iimmppôôtt   ..................................................................................................................................................................................................  1199  

11..11..55..33..  LLee  FFaaiitt  ggéénnéérr aatteeuurr  ........................................................................................................................................................................................................  2200  

11..11..55..44..  LLee  tt aauuxx  ddee  ll ''iimmppôôtt  ........................................................................................................................................................................................................  2200  

11..11..55..55..  LLee  ccoonnttrriibbuuaabbllee  eett  llee  rreeddee vvaabbllee  ............................................................................................................................................................  2200  

11..22..  GGéénnéérraalliittéé  ssuurr  ll ’’iimmppôôtt  ffoonncciieerr..............................................................................................................................................................................  2211  

11..22..11..  CChhaammppss   dd’’aapppplliiccaattiioonn  oo uu  mmaattiièèrree  iimmppoossaabbllee   ....................................................................................................................  2211  

11..22..22..  LLee  rreeddee vvaabbllee  ddee  ll ’’iimmppôôtt............................................................................................................................................................................................  2211  

11..22..33..  EExxeemmppttiioonnss   eett  eexxoonnéérraattiioonnss   ..............................................................................................................................................................................  2222  

11..22..44..  TTaauuxx  dd’’iimmppôôtt  ..............................................................................................................................................................................................................................  2244  

11..22..55..  LLee  rraanngg  ddeess  llooccaalliittééss  ......................................................................................................................................................................................................  2255  

11..33..  AAppeerrççuu  ssuurr  lleess  eennttiittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  ddéécceennttrraalliissééeess  ddee  llaa  RRDDCC  ......................................................................  2277  

11..33..11..  AAppeerrççuu  hhiissttoorriiqquuee   ................................................................................................................................................................................................................  2277  

11..33..11..11..  DDééffiinniittiioonn  ddee  llaa  ddéécceennttrraalliissaattiioonn  ........................................................................................................................................................  2277  

11..33..11..22..  BBuutt  ddee  ll aa  ddéécceennttrraalliissaattiioonn................................................................................................................................................................................  2288  

11..33..11..33..  IImmppoorrttaannccee  ddee  ll aa  ddéécceennttrraalliissaattiioonn  ....................................................................................................................................................  2288  

11..33..11..44..  LLaa  ddéécceennttrraalliissaattiioonn  tteerrrriittoorriiaallee  ..............................................................................................................................................................  2288  

11..33..11..55..  LLaa  ddéécceennttrraalliissaattiioonn  ffoonnccttiioonnnneellllee,,  tteecchhnniiqquuee  oouu  sseerr vviiccee  ..........................................................................  2288  

11..33..11..66..  SSoouuss  ll aa  ccoolloonniissaattiioonn  ..................................................................................................................................................................................................  2299  

11..33..11..77..  AApprreess  ll’’iinnddééppee nnddaannccee  ............................................................................................................................................................................................  3300  

11..33..22..  LLeess  eennttiittééss  aaddmmii nniissttrraattii vveess  ddéécceennttrraalliissééeess  ..............................................................................................................................  3322  

11..33..22..11..  LLeess  eennttiittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  ddéécceennttrraalliissééeess  sseelloonn  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dduu  1188  fféévvrriieerr  22000066  

eett  ssaa  rrééffoorrmmee  ffiissccaallee  ..............................................................................................................................................................................................................................  3333  

11..33..22..22..  MMooddee  ddee  ggeessttiioonn  ddee  pprroo vviinnccee   ..................................................................................................................................................................  3333  

11..33..22..33..  OOrrggaanniissaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  ffiinnaanncciièèrreess  eett  lleeuurrss  rrééppaarrttiittiioonnss..........................................................  3355  

11..33..22..33..11  LLeess  rreessssoouurrcceess  ffiinnaanncciièèrreess  ddeess  eennttiittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  ddéécceennttrraalliissééeess  ....................................  3366  

CCHHAAPPIITTRREE  IIII..  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  LLAA  VVIILLLLEE  PPRROOVVIINNCCEE  KKIINNSSHHAASSAA  EETT  SSAA  

RREEGGIIEE  FFIINNAANNCCIIEERREE  DD..GG..RR..KK.. ..................................................................................................................................................................................  3377  

SSEECCTTIIOONN  11..  LLAA  VVIILLLLEE    DDEE  KKIINNSSHHAASSAA  ................................................................................................................................................  3377  



70 
 

22..11..11..  SSiittuuaattiioonn  ggééooggrraapphhiiqquuee ..............................................................................................................................................................................................  3377  

22..11..22..  LLeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddeess  pprroo vvii nncceess  eett  ddeess  eennttiittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  ddéécceennttrraalliissééeess............................  3388  

22..11..33..  FFoonnccttiioonnnneemmeenntt   ......................................................................................................................................................................................................................  3399  

22..11..33..11..  AAsssseemmbbllééee  pprroo vvii nncciiaallee   ........................................................................................................................................................................................  3399  

22..11..33..22..  MMaattrriiccee  jjuurriiddii qquuee............................................................................................................................................................................................................  4400  

OORRGGAANNIIGGRRAAMMMMEE............................................................................................................................................................................................................................  4411  

SSEECCTTIIOONN  22..  LLAA  DDIIRREECCTTIIOONN  GGEENNEERRAALLEE  DDEESS  RREECCEETTTTEESS  DDEE  KKIINNSSHHAASSAA  

((DD..GG..RR..KK..))   ............................................................................................................................................................................................................................................................  4422  

22..22..11..  LLaa  ccrrééaattiioonn  ddee  llaa  DD..GG..RR..KK..   ................................................................................................................................................................................  4422  

22..22..22..  MMiissssiioonnss    eett  aattttrriibbuuttiioonn    ddee  ll aa  DD..GG..RR..KK..   ......................................................................................................................................  4433  

22..22..33..  OOrrggaanniissaattiioonn  eett  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt    ddee  ll aa  DD..GG..RR..KK..   ........................................................................................................  4433  

22..22..44..  LLeess  aattttrriibbuuttiioonnss  ddeess  ddiifffféérreenntteess  ddiirreeccttiioonnss  ..............................................................................................................................  4444  

22..22..55..  OORRGGAANNIIGGRRAAMMMMEE  DDEE  LLAA  DD..GG..RR..KK..   ......................................................................................................................................  4488  

CCHHAAPPIITTRREE  33..  PPRROOBBLLEEMMAATTIIQQUUEE  DDEE  LLAA  PPEERRCCEEPPTTIIOONN  DDEE  

LL’’IIMMPPOOTT  FFOONNCCIIEERR  DDAANNSS  LLAAVVIILLLLEE  PPRROOVVIINNCCEE  DDEE  KKIINNSSHHAASSAA  ................................................  4499  

SSEECCTTIIOONN  11..  AANNAALLYYLLSSEE  CCRRIITTIIQQUUEE  DDUU  RREECCOOUUVVRREEMMEENNTT  DDEE  LL’’IIMMPPOOTT  

FFOONNCCIIEERR  AA  KKIINNSSHHAASSAA  ........................................................................................................................................................................................................  4499  

33..11..11..  LLeess  ccoonnttrraaiinntteess  dd’’oorrddrree  ééccoonnoommiiqquuee  ::  lleess  mmaauuvvaaiisseess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee  ddee  llaa  

ppooppuullaattiioonn  ccoonnggoollaaiissee ........................................................................................................................................................................................................................  4499  

33..11..22..  LLaa  ddééggrraaddaattiioonn  ddeess  rreellaattiioonnss  eennttrree  lleess  ggoouuvveerrnneemmee nnttss  eett  lleess  ggoouuvveerr nnééss  ............................  5500  

33..11..33..  LLeess  iinnccoohhéérreenncceess  ééccoonnoommiiqquueess  eett  lleess  ddéérriivveess  ddee  ll ’’EEtt aatt....................................................................................  5511  

33..11..33..  LLeess  iinnss uuffffiissaanncceess  ddee  ll ’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ffiissccaallee ......................................................................................................................  5511  

33..11..44..  LLiiqquuii ddaattiioonn    ddee    ll ’’iimmppôôtt............................................................................................................................................................................................  5522  

33..11..55..  LLeess  ppéé nnaalliittééss  ................................................................................................................................................................................................................................  5533  

33..11..55..  11..  DDééffiinniittiioonn  ..................................................................................................................................................................................................................................  5533  

33..11..55..22..  LLeess  ppéé nnaalliittééss  dd’’aassssiieetttteess  ....................................................................................................................................................................................  5533  

33..11..55..33  LLeess  ppéénnaalliittééss  ddee  rreeccoouuvvrreemmee nntt  ................................................................................................................................................................  5533  

33..11..55..44  LLeess  aammaannddeess  aaddmmii nniissttrraattii vveess  ......................................................................................................................................................................  5533  

33..11..55..55  LL’’aassttrreeiinnttee  ....................................................................................................................................................................................................................................  5533  

33..11..55..66  LLeess  ssaannccttiioonnss  ppéénnaalleess  ..............................................................................................................................................................................................  5544  



71 
 

SSEECCTTIIOONN  22..  AANNAALLYYSSEE  DDEE  LL’’EEVVOOLLUUTTIIOONN  DDEE  LL’’IIMMPPOOTT  FFOONNCCIIEERR  DDEE  22000099  AA  

22001133..  ................................................................................................................................................................................................................................................................................  5544  

22..11..  PPrréésseennttaattiioonn  ddeess  ddoonnnnééeess..............................................................................................................................................................................................  5544  

22..22..  AAnnaall yyssee  ddee  ll ’’éé vvoolluuttiioonn  ddeess  rreecceetttteess  ffiissccaalleess  ddee  llaa  vviillllee  pprroo vvii nnccee  ddee  KKiinnss hhaass aa  ..............  5566  

22..33..  EEttaatt   dd’’aaccccrrooiisssseemmeenntt  ddeess  rrééaalliissaattiioonnss  ddee  ll ’’iimmppôôtt  ffoonncciieerr  ddee  22000099  àà  22001133..  ..........................  5588  

22..44..  AAnnaallyyssee  ccoommppaarraattiivvee  eennttrree  iimmppôôtt  ffoonncciieerr  eett  rreecceetttteess  ffiissccaalleess  ddee  llaa  vviillllee  pprroovviinnccee  ddee  

KKiinnsshhaass aa..   ..................................................................................................................................................................................................................................................................  5599  

SSEECCTTIIOONN  33..  AANNAALLYYSSEE  DDEESS  EEFFFFEETTSS  DDEE  LLAA  PPRROOBBLLEEMMAATTIIQQUUEE  DDEE  LLAA  

PPEERRCCEEPP TTIIOONN  DDEE  LL’’IIMMPP OOTT    FFOONNCCIIEERR  AA  KKIINNSSHHAASSAA  ............................................................................................  6600  

33..11..  BBuutt  ddee  ll ’’eennqquuêêttee,,  ppoo ppuull aattiioonn  cciibbllee  eett  tt aaiillllee  ddee  ll’’éécchhaannttiilllloonn  ..........................................................................  6600  

33..22..  DDééppoo uuiilllleemmeenntt  eett  iinntteerrpprrééttaattiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss   ..........................................................................................................................  6600  

33..44..  LLeess  ccaauusseess  dduu  mmaauuvvaaiiss  rreennddeemmeenntt   ddee  ll ’’iimmppôôtt  ffoonncciieerr  ..............................................................................................  6633  

CCOONNCCLLUUSSIIOONN  ............................................................................................................................................................................................................................................  6644  

BBIIBBLLIIOOGGRRAAPP HHIIEE..................................................................................................................................................................................................................................  6666  

TTAABBLLEE  DDEESS  MMAATTIIEERREESS  ........................................................................................................................................................................................................  6688  

ANNEXES………………………...………………………………………………….72 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



72 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

AANNNNEEXXEESS  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



73 
 

QQUUEESSTTIIOONNNNAAIIRREE  DD’’EENNQQUUEETTEE  

II..  CCOONNTTEEXXTTEE  

NNoouuss,,  ééttuuddiiaannttss  eenn  ddeeuuxxiièèmmee  aannnnééee  ddee  lliicceennccee  eenn  sscciieenncceess  

ccoommmmeerrcciiaalleess  eett  ffiinnaanncciièèrreess  ddee  ll’’UUnniivveerrssiittéé  WWiilllliiaamm  BBooootthh,,  mmeennoonnss  uunnee  eennqquuêêttee  

ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  nnoottrree  mméémmooiirree  aauupprrèèss  ddeess  ccoonnttrriibbuuaabblleess  ppoouurr  ssaavvooiirr  ccee  qquuii  

eemmppêêcchhee  lleeuurr  ppaaiieemmeenntt  ddee  ll’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr..  

IIII..  IIDDEENNTTIITTEE    

11..  aavveezz--vvoouuss  uunnee  ccoonnnnaaiissssaannccee  ssuurr  llee  ccoonncceepptt  iimmppôôtt  ??  

OOuuii        NNoonn    

22..  EEsstt--vvoouuss  pprroopprriiééttaaiirree  dd’’uunnee  ppaarrcceellllee  ??  

OOuuii          NNoonn  

33..  CCoonnnnaaiisssseezz--vvoouuss  ll’’eexxiisstteennccee  ddee  ll’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr  ??  

OOuuii        NNoonn  

44..  PPaayyeerr--vvoouuss  ll’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr  ??  OOuuii        NNoonn    

SSii  nnoonn,,  qquueelllleess  ssoonntt  lleess  ccaauusseess  qquuii  vvoouuss  ppoouussssee  ddee  nnee  ppaayyéé  ll’’ iimmppôôtt  ffoonncciieerr  ??  

  MMaannqquuee  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonn    

  MMaannqquuee  ddee  rreevveennuuee  

  MMaannqquuee  ddee  llaa  ccoonnffiiaannccee  àà  nnooss  ddiirriiggeeaannttss  

  LLaa  ffaaiibblleessssee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ffiissccaallee  

  


