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RREEFFLLEEXXIIOONN  SSUURR  LL’’ UUNNIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  RREEGGLLEESS  VVIISSAANNTT  LL’’ EELLIIMMIINNAATTIIOONN  DDEESS  DDOOUUBBLLEESS  

IIMMPPOOSSIITTIIOONNSS  DDAANNSS  LL’’ EESSPPAACCEE  UUEEMMOOAA   

 

SSéénnii   MMaahhaammaaddoouu  OOUUEEDDRRAAOOGGOO  

EEnnsseeiiggnnaanntt  àà  ll ’’ UUnniivveerrssii ttéé  ddee  OOuuaaggaa  II II//  BBUURRKKIINNAA  FFAASSOO  

MMeemmbbrree  dduu  CCEERRDDRRAADDII//GGRREECCCCAAPP  ((BBoorrddeeaauuxx))  eett  ddee  ll ’’ II IIDDHH  ((SSttrraassbboouurrgg))  

sseennii__oouueedd@@yyaahhoooo..ff rr  

  

  

RREESSUUMMEE    

  

PPaarr  lleess  rrèègglleess  vviissaanntt  ll ’’ ééll iimmiinnaattiioonn  ddee  llaa  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn,,  ll ’’ UUEEMMOOAA  aa  eennttaamméé  uunn  ttoouurrnnaanntt  

ddéécciissii ff   ddaannss  ll ’’ ééll iimmiinnaattiioonn  ddeess  bbaarrrriièèrreess  ééccoonnoommiiqquueess  aauu  mmaarrcchhéé  iinnttéérriieeuurr..  SS’’ ii ll   eesstt  aappppll iiqquuéé  ddee  

ffaaççoonn  eeff ff iiccaaccee,,  ccee  ddiissppoossii ttii ff   ppeerrmmeettttrraa  dd’’ aattttéénnuueerr  llaa  cchhaarrggee  ff iissccaallee  ddeess  ccoonnttrriibbuuaabblleess  eett  

ffaavvoorriisseerr  llaa  ll iibbrree  ccii rrccuullaattiioonn  ddeess  ccii ttooyyeennss  eett  ddeess  ccaappii ttaauuxx..  CCeeppeennddaanntt,,  oonn  ppeeuutt  ss’’ iinnqquuiiéétteerr  ddee  llaa  

ppeerrttee  ddee  rreessssoouurrcceess  qquu’’ ii ll   ppoouurrrraaii tt    pprroovvooqquueerr  ddaannss  llaa  mmoobbii ll iissaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  ff iissccaalleess  ddeess  

ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess  ssuurrttoouutt  ppoouurr  cceeuuxx  qquuii   nn’’ oonntt  ppaass  dd’’ aauuttrreess  ssoouurrcceess  aall tteerrnnaattiivveess  ddee  mmoobbii ll iissaattiioonn  

ddee  rreessssoouurrcceess    ff iinnaanncciièèrreess..  CCeett  iinnccoonnvvéénniieenntt  ppoouurrrraaii tt  êêttrree  llaa  ccaauussee  ddee  llaa  ffaaiibbllee  vvoolloonnttéé  ddeess  

ÉÉttaattss  àà  aappppll iiqquueerr  llee  ddiissppoossii ttii ff   iinnssttii ttuuéé..                

  

AABBSSTTRRAACCTT  

  

TThhee  rruulleess  ffoorr  tthhee  eell iimmiinnaattiioonn  ooff   ddoouubbllee  ttaaxxaattiioonn,,  UUEEMMOOAA  hhaass  llaauunncchheedd  aa  bbrreeaakktthhrroouugghh  iinn  

rreemmoovviinngg  eeccoonnoommiicc  bbaarrrriieerrss  ttoo  mmaarrkkeett..  IIff   iimmpplleemmeenntteedd  eeff ffeeccttiivveellyy,,  tthhiiss  ddeevviiccee  wwii ll ll   aall lleevviiaattee  

tthhee  ttaaxx  bbuurrddeenn  oonn  ttaaxxppaayyeerrss  aanndd  tthhee  ffrreeee  mmoovveemmeenntt  ooff   ppeeooppllee  aanndd  ccaappii ttaall ..  HHoowweevveerr,,  wwee  ccaann  

wwoorrrryy  aabboouutt  tthhee  lloossss  ooff   rreessoouurrcceess  tthhaatt  ccoouulldd  rreessuull tt  iinn  tthhee  mmoobbii ll iizzaattiioonn  ooff   ff iissccaall   rreessoouurrcceess  ooff   

tthhee  MMeemmbbeerr  SSttaatteess  eessppeecciiaall llyy  ffoorr  tthhoossee  wwhhoo  hhaavvee  nnoo  ootthheerr  aall tteerrnnaattiivvee  ssoouurrccee  ooff   ff iinnaanncciiaall   

rreessoouurrcceess..  TThhiiss  ddrraawwbbaacckk  ccoouulldd  bbee  tthhee  ccaauussee  ooff   tthhee  llooww  wwii ll ll iinnggnneessss  ooff   SSttaatteess  ttoo  aappppllyy  tthhee  

ppaattcchh  sseett..  
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  SSii   ll ’’ UUEEMMOOAA  eesstt  aauujjoouurrdd’’ hhuuii   ccoonnssiiddéérrééee  ccoommmmee  uunn  mmooddèèllee  dd’’ iinnttééggrraattiioonn  aasssseezz  bbiieenn  aavvaannccéé  

eenn  AAffrriiqquuee,,  cc’’ eesstt  ppaarrccee  qquuee,,  àà  uunn  rryytthhmmee  aaccccéélléérréé,,  ssoonn  ddrrooii tt  mmaattéérriieell   ccoonnnnaaîîtt  uunnee  éévvoolluuttiioonn  

ssuubbssttaannttiieell llee..  LL’’ hhaarrmmoonniissaattiioonn  ddeess  ssyyssttèèmmeess  ff iissccaauuxx  ddeess  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess  ccoonnff ii rrmmee  cceettttee  

ddyynnaammiiqquuee..  EEnn  eeff ffeett,,  uunnee  ddéécceennnniiee  aapprrèèss  ll ’’ aaddooppttiioonn  ddee  ll ’’ uunniioonn  ddoouuaanniièèrree  ééttaabbll iiee  eenn  22000000,,  eett  

ddeess  pprreemmiièèrreess  mmeessuurreess  ff iissccaalleess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ff iissccaall ii ttéé  iinnddii rreeccttee,,  ll ’’ aannnnééee  22000066  aa  mmaarrqquuéé  llee  

ttoouurrnnaanntt  ddéécciissii ff   vveerrss  ll ’’ iinnttééggrraattiioonn  ff iissccaallee..  LLaa  mmêêmmee  aannnnééee,,  oonntt  ééttéé  aaddooppttééss  llee  pprrooggrraammmmee  ddee  

ttrraannssii ttiioonn  ff iissccaallee  eett  ddee  nnoommbbrreeuusseess  ddii rreeccttiivveess  dd’’ hhaarrmmoonniissaattiioonn  ddee  llaa  ff iissccaall ii ttéé  ddii rreeccttee..  CCeettttee  

aaccccéélléérraattiioonn  ddee  ll ’’ hhaarrmmoonniissaattiioonn  ppeerrmmeett  àà  llaa  ff iissccaall ii ttéé  iinnttéérriieeuurree  ddeess  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess  ddee  nnee  pplluuss  

ssee  pprréésseenntteerr  ccoommmmee  ll ’’ oobbssttaaccllee  mmaajjeeuurr  àà  llaa  rrééaall iissaattiioonn  dduu  mmaarrcchhéé  ccoommmmuunn  ddaannss  ll ’’ UUEEMMOOAA..  OOnn  

eesstt  ddèèss  lloorrss  tteennttéé  ddee  ddii rree  qquuee  llee  ddrrooii tt  ff iissccaall   ccoommmmuunnaauuttaaii rree  oouueesstt--aaffrriiccaaiinn  tteenndd  

iinnccoonntteessttaabblleemmeenntt  vveerrss  uunn  ««  rrééggiioonnaall iissmmee  ffiissccaall   »»11..  

CCee  pprroocceessssuuss  dd’’ iinnttééggrraattiioonn  ff iissccaallee  ssee  ccaarraaccttéérriissee  ppaarr  ll ’’ hhyybbrriiddaattiioonn  ddee  ssoonn  mmooddee  ddee  ccrrééaattiioonn  

ddeess  nnoorrmmeess  ff iissccaalleess..  EEnn  eeff ffeett,,  ssii   llaa  ddii rreeccttiivvee  rreessttee  ll ’’ iinnssttrruummeenntt  ppaarr  eexxcceell lleennccee  dduu  

rraapppprroocchheemmeenntt  ddeess  nnoorrmmeess  ff iissccaalleess,,  ll ’’ UUEEMMOOAA  pprrooccèèddee  qquueellqquueeffooiiss  àà  ll ’’ uunnii ff iiccaattiioonn  ddeess  

ssyyssttèèmmeess  nnaattiioonnaauuxx  ppaarr  ssuubbssttii ttuuttiioonn  ddeess  rrèègglleess  ccoommmmuunnaauuttaaii rreess  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  dduu  rrèègglleemmeenntt..  CCee  

ddeerrnniieerr  mmééccaanniissmmee  nn’’ eesstt  ppaass  lluuii --mmêêmmee  hhoommooggèènnee  ppaarrccee  qquu’’ eenn  rrééaall ii ttéé  llee  mmooddee  ooppéérraattooii rree  ddee  

ll ’’ uunnii ff iiccaattiioonn  ccoommbbiinnee,,  àà  llaa  ffooiiss,,  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’ uunn  ddrrooii tt  nnoouuvveeaauu  eett  llee  rreennvvooii   aauuxx  ddrrooii ttss  

nnaattiioonnaauuxx  ddeess  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess..  

  CC’’ eesstt  ppeeuu  ddii rree  qquu’’ ii ll   ss’’ aaggii tt  ddaannss  ll ’’ eessppaaccee  UUEEMMOOAA  dd’’ uunn  pprroocceessssuuss  dd’’ hhaarrmmoonniissaattiioonn  

iimmppaarrffaaii ttee  ddeess  rrèègglleess  ff iissccaalleess,,  ddaannss  lleeqquueell   lleess  tteennddaanncceess  cceennttrriippèètteess  pprreennnneenntt  llee  ddeessssuuss  ssuurr  lleess  

tteennddaanncceess  cceennttrrii ffuuggeess..  EEnn  eeff ffeett,,  eenn  ddééppii tt  dduu  pprriinncciippee  ddee  pprreessccrriippttiioonn  mmiinniimmaallee  ccoonnssaaccrrééee  ppaarr  

ll ’’ aarrttiiccllee  55  dduu  TTrraaii ttéé  UUEEMMOOAA22,,  llaa  ddyynnaammiiqquuee  ddee  ccrrééaattiioonn  ddeess  nnoorrmmeess  ff iissccaalleess  ddaannss  ll ’’ eessppaaccee  

UUEEMMOOAA  eesstt  mmaarrqquuééee  ppaarr  uunn  ffooiissoonnnneemmeenntt  ddeess  rrèègglleess  ff iissccaalleess  dd’’ oorriiggiinnee  ccoommmmuunnaauuttaaii rree,,  

rréédduuiissaanntt  llaa  mmaarrggee  nnaattiioonnaallee  dd’’ aapppprréécciiaattiioonn  ddeess  ÉÉttaattss..  PPoouurrttaanntt,,  cceettttee  pprréérrooggaattiivvee  ddeess  ÉÉttaattss  eesstt  

ggaarraannttiiee  ppaarr  llee  pprriinncciippee  ddee  ssuubbssiiddiiaarrii ttéé..  OOnn  ppeeuutt  aalloorrss  ssee  ppoosseerr,,  aavveecc  llee  pprrooffeesssseeuurr  ÉÉllooii   DDiiaarrrraa,,  

llaa  qquueessttiioonn  ddee  ssaavvooii rr  jjuussqquu’’ ooùù  eesstt--oonn  pprrêêtt  àà  aall lleerr  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll ’’ hhaarrmmoonniissaattiioonn  ddeess  

llééggiissllaattiioonnss  nnaattiioonnaalleess  ??33..  DDooii tt--oonn  vvooii rr  ddaannss  llaa  tteennddaannccee  àà  ll ’’ uunnii ff iiccaattiioonn  ddeess  rrèègglleess  ff iissccaalleess,,  llee  

ssiiggnnee  qquuee  llaa  ccooooppéérraattiioonn  eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee  ccééddeerr  dduu  tteerrrraaiinn  àà  ll ’’ iinnttééggrraattiioonn  ff iissccaallee  ??  OOnn  ppeeuutt  eenn  

                                                           
11  EEllooii   DDIIAARRRRAA,,  CCooooppéérraattiioonn  oouu  iinnttééggrraattiioonn  ffiissccaallee  aauu  sseeiinn  ddee  ll ’’ UUnniioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eett  mmoonnééttaaiirree  oouueesstt--aaffrr iiccaaiinn  

((UU..EE..MM..OO..AA)),,  RReevvuuee  BBuurrkkiinnaabbéé  ddee  ddrrooii tt  ((RR..BB..DD)),,  22000044,,  pp..  3355..  

22  AArrttiiccllee  55  dduu  TTrraaii ttéé  UUEEMMOOAA  rréévviisséé  ::  ««  DDaannss  ll ''eexxeerrcciiccee  ddeess  ppoouuvvooiirrss  nnoorrmmaattii ffss  qquuee  llee  pprréésseenntt  TTrraaii ttéé  lleeuurr  aattttrriibbuuee  
eett  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ccoommppaattiibbllee  aavveecc  lleess  oobbjjeeccttii ffss  ddee  cceelluuii --ccii ,,  lleess  oorrggaanneess  ddee  ll ''UUnniioonn  ffaavvoorriisseenntt  ll ''ééddiiccttiioonn  ddee  
pprreessccrriippttiioonnss  mmiinniimmaalleess  eett  ddee  rréégglleemmeennttaattiioonnss--ccaaddrreess  qquu''ii ll   aappppaarrttiieenntt  aauuxx  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess  ddee  ccoommpplléétteerr  eenn  
ttaanntt  qquuee  ddee  bbeessooiinn,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  lleeuurrss  rrèègglleess  ccoonnssttii ttuuttiioonnnneell lleess  rreessppeeccttiivveess  »»..  LLee  ttrraaii ttéé  aaiinnssii   qquuee  lleess  
aacctteess  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  ddee  ll ’’ UUEEMMOOAA  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ttrroouuvvééss  ssuurr  llee  ssii ttee  ddee  ll ’’ UUEEMMOOAA..  DDiissppoonniibbllee  ssuurr  
hhttttpp::////wwwwww..uueemmooaa..iinntt.. 

33  EEllooii   DDIIAARRRRAA,,  CCooooppéérraattiioonn  oouu  iinnttééggrraattiioonn  ffiissccaallee  aauu  sseeiinn  ddee  ll ’’ UUnniioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eett  mmoonnééttaaiirree  oouueesstt--aaffrr iiccaaiinn  
((UU..EE..MM..OO..AA)),,  oopp..  ccii tt..,,    pp..  3366..  
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ddoouutteerr,,  ccaarr  ll ’’ iinnttééggrraattiioonn  nnee  ssee  rréédduuii tt  ppaass  àà  llaa  sseeuullee  aaddooppttiioonn  ddee  rrèègglleess,,  eell llee  iimmppll iiqquuee  aauussssii   

ll ’’ eeff ffeeccttiivvii ttéé  ddee  cceell lleess--ccii ..    

QQuuooii   qquu’’ ii ll   eenn  ssooii tt,,  ll ’’ aaddooppttiioonn  dduu  rrèègglleemmeenntt  vviissaanntt  àà  ééll iimmiinneerr  llaa  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn  aauu  sseeiinn  

ddee  ll ’’ UUEEMMOOAA  eett  lleess  rrèègglleess  dd’’ aassssiissttaannccee  eenn  mmaattiièèrree  ff iissccaallee  aaiinnssii   qquuee  ddeess  nnoommbbrreeuusseess  ddii rreeccttiivveess  

eenn  mmaattiièèrree  ff iissccaallee  ccoonnff ii rrmmeenntt  llaa  mmaarrcchhee  vveerrss  ll ’’ iinnttééggrraattiioonn  ff iissccaallee..  CCee  pprroocceessssuuss,,  nnoonn  

sseeuulleemmeenntt  mmeett  eenn  rreell iieeff   llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  ff iissccaallee  ddeess  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess  ssuurr  llaaqquueell llee  ii ll   aa  ddeess  iimmppaaccttss  

mmaaiiss  aauussssii ,,  ccoonnttrriibbuuee  àà  aabbooll ii rr  lleess  eennttrraavveess  ééccoonnoommiiqquueess  aauu  mmaarrcchhéé  ccoommmmuunn..      

LLaa  pprréésseennttee  ééttuuddee,,  pplluuttôôtt  qquuee  ddee  ssee  ffooccaall iisseerr  ppaass  ssuurr  cceess  qquueessttiioonnss,,  ss’’ aappppeessaannttii rraa  ssuurr  

ll ’’ aannaallyyssee  dduu  ccoonntteennuu  dduu  rrèègglleemmeenntt  ddee  nnoonn  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn  qquuee  ll ’’ UUEEMMOOAA  ss’’ eesstt  ddoonnnnéé..  DDaannss  

cceettttee  ooppttiiqquuee,,  eell llee  tteenntteerraa  ddee  mmeettttrree  eenn  rreell iieeff   lleess  mmééccaanniissmmeess  iinnssttaauurrééss  ppoouurr  ll ’’ ééll iimmiinnaattiioonn  ddee  llaa  

ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn  eett  ddee  mmeessuurreerr  lleeuurr  iimmppaacctt  rrééeell   ssuurr  lleess  éécchhaannggeess  ééccoonnoommiiqquueess  eennttrree  lleess  

ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess..    

LLee  RRèègglleemmeenntt  nn°°0088//22000088  ddee  nnoonn  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn  eett  dd’’ aassssiissttaannccee  ff iissccaallee  ss’’ iinnssccrrii tt  ddaannss  llee  

ssii ll llaaggee  ddeess  mmooddèèlleess  ddee  ccoonnvveennttiioonnss  ff iissccaalleess  aaddooppttééss  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll ’’ oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  

NNaattiioonnss  UUnniieess  eett,,  ddaannss  uunnee  mmooiinnddrree  mmeessuurree,,  ddee  cceeuuxx  qquuii   oonntt  ééttéé  aaddooppttééss  ppaarr  ll ’’ OOrrggaanniissaattiioonn  

ppoouurr  llaa  ccooooppéérraattiioonn  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ((OOCCDDEE))..  HHiissttoorriiqquueemmeenntt,,  ii ll   eesstt  rreevveennuu  aauuxx  ÉÉttaattss--

mmeemmbbrreess  ddee  cceettttee  oorrggaanniissaattiioonn  dd’’ aaddoopptteerr  lleess  rrèègglleess  vviissaanntt  àà  ééll iimmiinneerr  llaa  ssuurrcchhaarrggee  ff iissccaallee  ddeess  

eennttrreepprriisseess  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  lleeuurrss  aaccttiivvii ttééss  ttrraannssffrroonnttaall iièèrreess..  DDee  ffaaii tt,,  ii ll   eesstt  aappppaarruu  nnéécceessssaaii rree  

ddaannss  cceess  ddii ff fféérreennttss  oorrggaanniissaattiioonnss  dd’’ éélluucciiddeerr  llaa  nnoottiioonn  nnoonn  mmooiinnss  ccoommpplleexxee  ddee  ddoouubbllee  

iimmppoossii ttiioonn..  UUnnee  ddoouubbllee  aapppprroocchhee,,  jjuurriiddiiqquuee  eett  ééccoonnoommiiqquuee  aa  ééttéé  aalloorrss  ccoonnssaaccrrééee..    

  DD’’ uunn  ppooiinntt  ddee  vvuuee  ééccoonnoommiiqquuee,,  llaa  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn  nnee  rreevvêêtt  ppaass  nnéécceessssaaii rreemmeenntt  uunnee  

ddiimmeennssiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  ccaarr  eell llee  nnee  ssuuppppoossee  ppaass  uunnee  aaccttiivvii ttéé  ttrraannssffrroonnttaall iièèrree..  SSeelloonn  cceettttee  

aapppprroocchhee,,  ii ll   yy  aa  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn  lloorrssqquu’’ uunnee  mmêêmmee  mmaattiièèrree  eesstt  iimmppoossééee  ssuucccceessssiivveemmeenntt  àà  

pplluussiieeuurrss  ccoonnttrriibbuuaabblleess  ddaannss  uunn  oouu  pplluussiieeuurrss  ÉÉttaattss44..  

EEnn  rreevvaanncchhee,,  dd’’ uunn  ppooiinntt  ddee  vvuuee  jjuurriiddiiqquuee,,  ii ll   yy  aa  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn  lloorrssqquu’’ ii ll   yy  aa  dd’’ aabboorrdd  

iiddeennttii ttéé  ddee  llaa  mmaattiièèrree  iimmppoossaabbllee,,  ddee  ppéérriiooddee  dd’’ iimmppoossii ttiioonn,,  ddee  ppeerrssoonnnnee  iimmppoossaabbllee,,  eennssuuii ttee    

ccoommppaarraabbii ll ii ttéé  ddeess  iimmppoossii ttiioonnss  aappppll iiqquuééeess  ppaarr  ddeeuuxx  oouu  pplluussiieeuurrss  jjuurriiddiiccttiioonnss  ff iissccaalleess  eett  eennff iinn  

ccoonnssttaattaattiioonn  dd’’ uunnee    ssuurrcchhaarrggee  ff iissccaallee55..  AAuuttrreemmeenntt  ddii tt,,  ii ll   yy  aa  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn,,  lloorrssqquu’’ uunn  

mmêêmmee  ccoonnttrriibbuuaabbllee  ssee  ttrroouuvvee  aatttteeiinntt,,  aauu  ttii ttrree  dd’’ uunnee  mmêêmmee  bbaassee  iimmppoossaabbllee  eett  dd’’ uunnee  mmêêmmee  

ppéérriiooddee  ppaarr  ddeess  iimmppôôttss  ddee  nnaattuurree  ccoommppaarraabbllee  aappppll iiqquuééss  ppaarr  ddeeuuxx  oouu  pplluussiieeuurrss  ÉÉttaattss,,  ddaannss  ddeess  

ccoonnddii ttiioonnss  tteell lleess  qquuee  llaa  cchhaarrggee  ff iissccaallee  gglloobbaallee  qquu’’ ii ll   ssuuppppoorrttee  ss’’ aavvèèrree  ssuuppéérriieeuurree  àà  cceell llee  qquuii   

                                                           
44  BB..  CCAASSTTAAGGNNEEDDEE,,  PPrréécciiss  ddee  ffiissccaall ii ttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  33ee  éédd..,,  PPaarriiss::  PPUUFF,,  22001100,,  pp..  88..  
55  IIbbiidd..,,  pp..  99..  
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rrééssuull tteerraaii tt  ddee  ll ’’ iinntteerrvveennttiioonn,,  ddaannss  ddeess  ccoonnddii ttiioonnss  ddee  ddrrooii tt  ccoommmmuunn,,  dd’’ uunn  sseeuull   ppoouuvvooii rr  ff iissccaall66..  

CC’’ eesstt  ddii rree  qquu’’ eenn  ll ’’ aabbsseennccee  dd’’ uunnee  ccoonnvveennttiioonn  bbii llaattéérraallee  oouu  mmuull ttii llaattéérraallee,,  cchhaaqquuee  ÉÉttaatt  ddeemmeeuurree  

ll iibbrree  dd’’ aappppll iiqquueerr  sseess  pprroopprreess  rrèègglleess  ff iissccaalleess  ssaannss  aattttéénnuuaattiioonn..  

DDee  ffaaççoonn  ggéénnéérraallee,,  cc’’ eesstt  ll ’’ aapppprroocchhee  jjuurriiddiiqquuee  ddee  llaa  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn  qquuii   eesstt  rreetteennuuee  ddaannss  

lleess  ccoonnvveennttiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ff iissccaalleess..  LL’’ oobbjjeeccttii ff   rreecchheerrcchhéé  eesstt  aalloorrss  ddee  ppeerrmmeettttrree  aauuxx  ÉÉttaattss  

qquuii   oonntt  aabbaannddoonnnnéé  uunnee  ppaarrttiiee  ddee  lleeuurr  ddrrooii tt  dd’’ iimmppoossii ttiioonn  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  lleeuurr  llééggiissllaattiioonn,,  

dd’’ aattttéénnuueerr  llaa  ssuurrcchhaarrggee  ff iissccaallee  qquuee  lleess  ccoonnttrriibbuuaabblleess  aauurraaiieenntt  ssuuppppoorrttééee  ssii   llaa  ccoonnvveennttiioonn  

nn’’ eexxiissttaaii tt  ppaass..  PPoouurr  rrééaall iisseerr  ccee  pprroojjeett,,  lleess  mmooddèèlleess  OOCCDDEE  eett  OONNUU  pprrééccoonniisseenntt  llaa  rrééppaarrttii ttiioonn  dduu  

ppoouuvvooii rr  dd’’ iimmppoosseerr  eennttrree  lleess  ÉÉttaattss..  DDee  ccee  ffaaii tt,,  lleess  ÉÉttaattss  ppeeuuvveenntt  pprréévvooii rr  ddaannss  llaa  ccoonnvveennttiioonn  

ff iissccaallee  ddee  mmooddii ff iieerr  ll ’’ aappppll iiccaattiioonn  ddeess  rrèègglleess  llooccaalleess  eett//oouu  pprréévvooii rr  uunnee  aattttrriibbuuttiioonn  dduu  ddrrooii tt  

dd’’ iimmppoosseerr  ddii ff fféérreennttee  ddee  cceell llee  dduu  ddrrooii tt  llooccaall77..  LLee  rrèègglleemmeenntt  UUEEMMOOAA  nn’’ éécchhaappppee  ppaass  àà  cceettttee  

ooccccuurrrreennccee..  EEnn  eeff ffeett,,  llee  ddiissppoossii ttii ff   dd’’ ééll iimmiinnaattiioonn  ddee  llaa  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn  ddee  ll ’’ UUEEMMOOAA  qquuii   eesstt  

ééttaabbll ii   sseelloonn  llee  mmooddèèllee  OONNUU  rreepprreenndd  lleess  ggrraannddss  ttrraaii ttss  ddeess  mmooddèèlleess  ddee  ccoonnvveennttiioonnss  ff iissccaalleess  ddee  

nnoonn  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn  qquuee  ssoonntt  lleess  ddééff iinnii ttiioonnss  ccoommmmuunneess,,  llaa  rrééppaarrttii ttiioonn  ppaarr  ccaattééggoorriiee  ddee  

rreevveennuu,,  dduu  ddrrooii tt  dd’’ iimmppoosseerr  eennttrree  lleess  ÉÉttaattss  ccoonnttrraaccttaannttss,,  llee  cchhooiixx  ddeess  mméétthhooddeess  ppoouurr  ééll iimmiinneerr  

lleess  ddoouubblleess  iimmppoossii ttiioonnss..  

  NNoottrree  aannaallyyssee  ssee  pprrooppoossee  ddoonncc  dd’’ eexxaammiinneerr  ssuucccceessssiivveemmeenntt  llee  ccaaddrree  dd’’ aaddooppttiioonn  dduu  

rrèègglleemmeenntt  UUEEMMOOAA  dd’’ ééll iimmiinnaattiioonn  ddee  llaa  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn  ((II))  eett  sseess  iinncciiddeenncceess  ssuurr  lleess  nnoorrmmeess  

ff iissccaalleess  iinntteerrnneess  ((II II))..  

  
  

II       LL EE  CCAADDRREE  DD’’ AADDOOPPTTII OONN  DDUU  RREEGGLL EEMM EENNTT   DDEE  NNOONN  DDOOUUBBLL EE  II MMPPOOSSII TTII OONN  

DDEE  LL ’’ UUEEMM OOAA     

LL’’ aaddooppttiioonn  dduu  rrèègglleemmeenntt  dd’’ ééll iimmiinnaattiioonn  ddee  llaa  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn,,  dd’’ aassssiissttaannccee  

aaddmmiinniissttrraattiivvee,,  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ffrraauuddee  ff iissccaallee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ss’’ iinnssccrrii tt  ddaannss  uunnee  ddyynnaammiiqquuee  

dd’’ iinnttééggrraattiioonn  ddeess  nnoorrmmeess  ff iissccaalleess  ddaannss  ll ’’ eessppaaccee  UUEEMMOOAA..  AAuussssii ,,  ccoonnvviieenntt--ii ll   ddee  rraappppeelleerr  llee  

pprroocceessssuuss  dd’’ aaddooppttiioonn  ddee  cceett  iinnssttrruummeenntt  ((AA))  eett  lleess  ccoonnddii ttiioonnss  ddee  ssoonn  aappppll iiccaattiioonn  ((BB))..    

AA  --  LL ee  pprr oocceessssuuss  dd’’ aaddoopptt iioonn  dduu  rr èègglleemmeenntt   

LLee  RRèègglleemmeenntt  ddee  nnoonn  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn  iinntteerrvviieenntt  ppaarraaddooxxaalleemmeenntt  ddaannss  uunn  pprroocceessssuuss  

dd’’ iinnttééggrraattiioonn  mmaarrqquuéé  ppaarr  llee  rraapppprroocchheemmeenntt  ddeess  llééggiissllaattiioonnss  ff iissccaalleess  eett  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  

ppaarrttiiccuull iieerr  qquu’’ ii ll   ccoonnvviieenntt  ddee  ccoommpprreennddrree  ((11))..  CCeettttee  iimmmmeerrssiioonn  ddaannss  llee  ccoonntteexxttee  rréévvèèllee  qquu’’ aauu  

                                                           
66  IIbbiidd..  

77  PP..--JJ..  DDOOUUVVIIEERR,,  FFiissccaall ii ttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee::   2200  ééttuuddeess  ddee  ddoossssiieerrss,,  PPaarriiss,,  PPeeddoonnee,,  11999966..  
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rreeggaarrdd  dduu  ddrrooii tt  iinnssttii ttuuttiioonnnneell   ddee  ll ’’ UUEEMMOOAA,,  llee  cchhooiixx  dduu  rrèègglleemmeenntt  ccoommmmee  iinnssttrruummeenntt  ddee  

ccrrééaattiioonn  dd’’ uunn  ddrrooii tt  nnoouuvveeaauu  eenn  mmaattiièèrree  ff iissccaallee  ss’’ aavvèèrree  ccrrii ttiiqquuaabbllee  ((22))..    

  

11    LL eess  tt rr aavvaauuxx  pprr ééppaarr aattooii rr eess  àà  ll ’’ aaddoopptt iioonn  dduu  rr èègglleemmeenntt     

 II ll   ccoonnvviieenntt  dd’’ iinnddiiqquueerr  qquuee  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  dd’’ uunnee  ccoonnvveennttiioonn  ff iissccaallee  aa  ééttéé  ppoorrttééee  dd’’ aabboorrdd  

ppaarr  lleess  AAddmmiinniissttrraattiioonnss  ff iissccaalleess  àà  ttrraavveerrss  llee  FFoorruumm  ddeess  AAddmmiinniissttrraattiioonnss  ff iissccaalleess  ddeess  ÉÉttaattss  

mmeemmbbrree  ddee  ll ’’ UUEEMMOOAA  qquuii   eesstt  uunnee  ssttrruuccttuurree  ffoorrmmaall iissééee  ddee  ccoonncceerrttaattiioonn  eennttrree  lleess    

aaddmmiinniissttrraattiioonnss  ff iissccaalleess  ddee  ppaayyss  mmeemmbbrree  ddee  ll ’’ UUEEMMOOAA88..  CCee  ssoonntt  lleess  eexxppeerrttss  ddeess  

aaddmmiinniissttrraattiioonnss  qquuii   oonntt  iinnii ttiiéé  uunn  pprreemmiieerr  pprroojjeett  ddee  ccoonnvveennttiioonn  ff iissccaallee  ddoonntt  ll ’’ aaddooppttiioonn  ddeevvaaii tt  

ss’’ iinnssccrrii rree  ddaannss  llee  pprroocceessssuuss  ccllaassssiiqquuee  dd’’ ééllaabboorraattiioonn  dd’’ uunnee  ccoonnvveennttiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ((  

SSiiggnnaattuurreess  ppaarr  lleess  mmiinniissttrreess  ccoommppéétteennttss,,  rraattii ff iiccaattiioonn  ppaarr  lleess  PPaarrlleemmeennttss  nnaattiioonnaauuxx))..  AAuu  rreeggaarrdd  

ddee  ll ’’ iinneerrttiiee  ccoonnssttaattééee  ddaannss  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ssiiggnnaattuurree  dduu  pprroojjeett  ppaarr  lleess  mmiinniissttrreess  ccoommppéétteennttss  ddeess  

ÉÉttaattss,,  lleess  eexxppeerrttss  ddeess  ÉÉttaattss  oonntt  ccoonnvveennuu  ddee  ssooll ll iiccii tteerr  ll ’’ UUEEMMOOAA  ppoouurr  pprreennddrree  eenn  cchhaarrggee  llaa  

ccoonndduuii ttee  dduu  pprroocceessssuuss..  EExxaammiinnaanntt  llee  pprroojjeett  qquuii   lluuii   aa  ééttéé  rreevveerrsséé,,  ll ’’ UUEEMMOOAA    aa  eessttiimméé  qquuee  ppoouurr  

ffaaii rree  jjoouueerr  lleess  pplleeiinnss  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ddaannss  ddeess  ddééllaaiiss  rraaiissoonnnnaabblleess,,  eell llee  nn’’ aavvaaii tt  dd’’ aauuttrreess  cchhooiixx  

ddaannss  llaa  ppaannooppll iiee  ddee  sseess  aacctteess,,  qquuee  llee  rreeccoouurrss  aauu  RRèègglleemmeenntt..  IIll   ccoonnvveenntt  ddee  nnootteerr  qquuee  ddaannss  llee  

mmêêmmee  tteemmppss,,  lleess  ooppéérraatteeuurrss  ééccoonnoommiiqquueess  aauu  sseeiinn  ddee  ll ’’ UUEEMMOOAA  ssee  ppllaaiiggnnaaiieenntt  ddee  llaa  ssuurrcchhaarrggee  

ff iissccaallee  àà  llaaqquueell llee  ii llss  ssoonntt  ccoonnffrroonnttééss  ddaannss  ll ’’ eexxeerrcciiccee  ddee  lleeuurrss  aaccttiivvii ttééss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  aauu  sseeiinn  

ddee  ll ’’ UUEEMMOOAA..  IIllss  eessttiimmaaiieenntt  qquuee  ll ’’ UUEEMMOOAA  ppoouuvvaaii tt  aaddoopptteerr  uunn  iinnssttrruummeenntt  ddee  nnoonn  ddoouubbllee  

iimmppoossii ttiioonn  ccoommmmee  ccee  ffuutt  llee  ccaass  ssoouuss  llaa  CCEEAAOO..  CC’’ eesstt  ddaannss  cceettttee  ooppttiiqquuee  qquuee  ll ’’ UUEEMMOOAA  aa  

eenncclleenncchhéé  llee  pprroocceessssuuss  dd’’ aaddooppttiioonn  dduu  rrèègglleemmeenntt  qquuii   ss’’ iinnssccrriivvaaii tt  eenn  ddrrooii tt  ll iiggnnee  dduu  PPrrooggrraammmmee  

ddee  ttrraannssii ttiioonn  ff iissccaallee..  LLee  pprroocceessssuuss  aa  ééttéé  aammppll ii ff iiéé  ppaarr  lleess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  dd’’ uunnee  ppaarrtt,,  ddeess  

AAddmmiinniissttrraattiioonnss  ff iissccaalleess  ppoouurr  llee  ttrraaii tteemmeenntt  ddeess  qquueessttiioonnss  ddee  ff iissccaall ii ttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  eett,,  dd’’ aauuttrree  

ppaarrtt,,  ddee  cceell lleess  ddeess  ccoonnttrriibbuuaabblleess  ddee  ll ’’ UUnniioonn  ppoouurr  llaa  mmoobbii ll ii ttéé  ddee  lleeuurrss  aaccttiivvii ttééss  

pprrooffeessssiioonnnneell lleess..  II ll   aabboouuttii rraa  àà  ll ’’ aaddooppttiioonn  dduu  RRèègglleemmeenntt  nn°°000088//22000088  ppoorrttaanntt  aaddooppttiioonn  ddeess  

rrèègglleess  vviissaanntt  àà  éévvii tteerr  llaa  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn  aauu  sseeiinn  ddee  ll ’’ UUEEMMOOAA  eett  ddeess  rrèègglleess  dd’’ aassssiissttaannccee  eenn  

mmaattiièèrree  ff iissccaallee..  

  LLee  RRèègglleemmeenntt  nn°°000088//22000088  eesstt  uunn  aaccttee  dd’’ aappppll iiccaattiioonn  ddeess  mmeessuurreess  iissssuueess  dduu  PPrrooggrraammmmee  ddee  

ttrraannssii ttiioonn  ff iissccaallee  ddee  ll ’’ UUEEMMOOAA,,  qquuii   eesstt  llee  ccaaddrree  dd’’ oorriieennttaattiioonn  ddee  llaa  ppooll ii ttiiqquuee  ff iissccaallee  ddee  

ll ’’ UUEEMMOOAA  ppoouurr  llaa  ppéérriiooddee  22001100--22001133..  CCee  PPrrooggrraammmmee  ddee  ttrraannssii ttiioonn  aa  ééttéé  aaddooppttéé  llee  2233  mmaarrss  

22000066  ppaarr  DDéécciissiioonn  nn°°1100//22000066//CCMM//UUEEMMOOAA..  IIll   eesstt  llee  ffrruuii tt  dd’’ uunnee  llaarrggee  ccoonncceerrttaattiioonn  ddoonntt  

                                                           
8 Cette structure est dotée d’un secrétariat et sa présidence est assurée de nos jours par le Directeur général des 
impôts du Niger. 
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ll ’’ oobbjjeeccttii ff   aa  ééttéé  dd’’ ééttaabbll ii rr  lleess  ffoonnddeemmeennttss  dd’’ uunnee  ff iissccaall ii ttéé  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddaannss  llaa  zzoonnee  ffrraanncc,,  

aaff iinn  dd’’ aattttéénnuueerr  lleess  bbaaiisssseess  ddrraassttiiqquueess  ddee  rreessssoouurrcceess  ddeess  ÉÉttaattss,,  eenn  rraaiissoonn  ddee  llaa  bbaaiissssee  ddeess  ddrrooii ttss  

ddee  ddoouuaannee  ll iiééee  àà  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  ll ’’ uunniioonn  ddoouuaanniièèrree  eett  ll ’’ aaddhhééssiioonn  ddeess  ÉÉttaattss  eett  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  

rrééggiioonnaalleess  aauuxx  aaccccoorrddss  ccoommmmeerrcciiaauuxx  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  ddee  ll iibbéérraall iissaattiioonn  ddeess  éécchhaannggeess  

ééccoonnoommiiqquueess99..    

LL’’ iiddééee  ddee  llaa  ff iissccaall ii ttéé  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ffuutt  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  llaannccééee  lloorrss  dduu  sséémmiinnaaii rree  

dduu  CCeennttrree  ddee  rreennccoonnttrree  eett  dd’’ ééttuuddeess  ddeess  ddii rriiggeeaannttss  ddeess  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  ff iissccaalleess  ((CCRREEDDAAFF))  tteennuu  

dduu  2266  aauu  2288  jjaannvviieerr  22000044  àà  LLiibbrreevvii ll llee  ((GGaabboonn))  rreellaattii ff   àà  llaa  ««  MMoobbii ll iissaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  

ffiissccaalleess  ppoouurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  »»1100..  LLeess  rrééssuull ttaattss  ddee  ccee  sséémmiinnaaii rree  oonntt  ééttéé  eennssuuii ttee  pprréésseennttééss  ppaarr  

ddeeuuxx  ddii rreecctteeuurrss  ggéénnéérraauuxx  mmeemmbbrreess  dduu  CCRREEDDAAFF  aauuxx  mmiinniissttrreess  ddee  llaa  zzoonnee  ffrraanncc,,  rrééuunniiss  àà  

BBrraazzzzaavvii ll llee  eenn  aavvrrii ll   220000441111..  PPaarr  llaa  ssuuii ttee,,  lleess  oorriieennttaattiioonnss  ddee  llaa  ppooll ii ttiiqquuee  ddee  ttrraannssii ttiioonn  ff iissccaallee  

ddee  ll ’’ UUEEMMOOAA  ffuurreenntt  ddééggaaggééeess  àà  ppaarrttii rr  ddeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ffoorrmmuullééeess  aauu  sséémmiinnaaii rree  

iinntteerrnnaattiioonnaall   oorrggaanniisséé  ppaarr  llaa  CCoommmmiissssiioonn,,  llaa  BBCCEEAAOO  eett  llaa  BBOOAADD  ssuurr  llaa  ff iissccaall ii ttéé  ddee  

ddéévveellooppppeemmeenntt  tteennuu  àà  BBaammaakkoo  eenn  22000055..  LLaa  ddéécciissiioonn  ppoorrttaanntt  PPrrooggrraammmmee  ddee  ttrraannssii ttiioonn  ff iissccaallee  

ddaannss  ll ’’ UUEEMMOOAA  qquuii   ffuutt  aalloorrss  aaddooppttééee  ccoommppoorrttee  qquuaarraannttee--sseepptt  mmeessuurreess  ddoonntt  uunnee  ccoonncceerrnnee  llee  

cchhaannttiieerr  ddee  ll ’’ hhaarrmmoonniissaattiioonn  ddeess  ff iissccaall ii ttééss  ddii rreecctteess..  

DDaannss  cceettttee  ppeerrssppeeccttiivvee,,  uunnee  sséérriiee  ddee  tteexxtteess  ff iissccaauuxx  sseerroonntt  aaddooppttééss1122..  AAiinnssii ,,  eenn  mmaattiièèrree  ddee  

ff iissccaall ii ttéé  ddii rreeccttee,,  ll ’’ hhaarrmmoonniissaattiioonn  ssee  mmaattéérriiaall iissee  ppaarr  ll ’’ aaddooppttiioonn  ddeess  tteexxtteess  ccii --aapprrèèss::    

--  llaa  DDiirreeccttiivvee  nn°°0011//22000088//CCMM//UUEEMMOOAA  dduu  2288  mmaarrss  22000088  ((hhaarrmmoonniissaattiioonn  ddeess  mmooddaall ii ttééss  ddee  

  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  dduu  rrééssuull ttaatt  iimmppoossaabbllee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  mmoorraalleess))  ;;  

--  llaa  DDiirreeccttiivvee  nn°°0055//22000088//CCMM//UUEEMMOOAA  dduu  2266  jjuuiinn  22000088  ((hhaarrmmoonniissaattiioonn  dduu  rrééggiimmee  ff iissccaall   

ddeess  pprroovviissiioonnss  ccoonnssttii ttuuééeess  ppaarr  lleess  bbaannqquueess  eett  ééttaabbll iisssseemmeennttss  ff iinnaanncciieerrss))  ;;  

                                                           
99  SSeelloonn  ll ’’ aarrttiiccllee  8844  dduu  TTrraaii ttéé  UUEEMMOOAA  rréévviisséé,,  llaa  ppooll ii ttiiqquuee  ccoommmmeerrcciiaallee  ccoommmmuunnee  ddee  ll ’’ UUnniioonn  eesstt  aattttrriibbuuééee  àà  

ll ’’ UUEEMMOOAA  qquuii   aa  llee  ppoouuvvooiirr  ddee  ccoonncclluurree  ddeess  aaccccoorrddss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  aavveecc  ddeess  ÉÉttaattss  ttiieerrss  eett  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  
iinntteerrnnaattiioonnaalleess..  DDaannss  ccee  sseennss,,  ll ’’ UUEEMMOOAA  ss’’ eesstt  eennggaaggééee  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossii ttiioonnss  ddee  ll ''aarrttiiccllee  XXXXIIVV  
((55))  ((aa))  ddee  ll ''AAccccoorrdd  GGéénnéérraall   ssuurr  lleess  TTaarrii ffss  DDoouuaanniieerrss  eett  llee  CCoommmmeerrccee  ((GGAATTTT)),,  ll ''UUnniioonn  ss''aassssuurree  qquuee  
ll ''iinncciiddeennccee  gglloobbaallee  ddeess  ddrrooii ttss  ddee  ddoouuaannee  eett  ddeess  aauuttrreess  rrèègglleemmeennttss  dduu  ccoommmmeerrccee  vviiss--àà--vviiss  ddeess  ppaayyss  ttiieerrss  nn''eesstt  
ppaass  pplluuss  rreessttrriiccttiivvee  qquuee  cceell llee  ddeess  ddiissppoossii ttiioonnss  eenn  vviigguueeuurr  aavvaanntt  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  ll ''UUnniioonn..  ((AArrttiiccllee  7777  dduu  TTrraaii ttéé  
UUEEMMOOAA  rréévviisséé))..    

1100  LLeess  ccoonncclluussiioonnss  iissssuueess  ddee  ccee  sséémmiinnaaiirree  ssoonntt  lleess  ssuuiivvaanntteess  ::  ll ’’ aaddaappttaattiioonn  ddeess  ssyyssttèèmmeess  ff iissccaauuxx  eett  ddoouuaanniieerrss  àà  llaa  
ttrraannssii ttiioonn  ff iissccaallee  ;;  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  ssyynneerrggiieess  eennttrree  lleess  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  ff iissccaalleess  eett  ddoouuaanniièèrreess  ;;  llaa  
mmooddeerrnniissaattiioonn  ddeess  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  ff iissccaalleess  eett  llaa  mmooddeerrnniissaattiioonn  ddeess  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  ddoouuaanniièèrreess..  

1111VVooiirr  ééggaalleemmeenntt  ll ’’ eexxppoosséé  dduu  PPrrooggrraammmmee  ddee  ttrraannssii ttiioonn  ff iissccaallee  ddee  ll ’’ UUEEMMOOAA  
rreennccoonnttrree  CCOOMMMMIISSSSIIOONN--FFAAFF//UUEEMMOOAA,,  AAbbiiddjjaann  99--1100  JJuuii ll lleett  22001100;;  VVooiirr  llee  ddiissccoouurrss  dduu  SSeeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall   
dduu  CCRREEDDAAFF  àà  llaa  ccéérréémmoonniiee  dd’’ oouuvveerrttuurree  dduu  2200ee  ccooll llooqquuee  iinntteerrnnaattiioonnaall   dduu  CCRREEDDAAFF  tteennuu  àà  NNiiaammeeyy  dduu  2211  
aauu  2255  fféévvrriieerr  22000055..    

1122  VVooiirr  UUnniioonn  ÉÉccoonnoommiiqquuee  eett  MMoonnééttaaiirree  OOuueesstt  AAffrriiccaaiinn,,  LLaa  CCoommmmiissssiioonn,,  LLééggiissllaattiioonn  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  ssuurr  llaa  
ffiissccaall ii ttéé,,  22ee  ééddii ttiioonn,,  22001100..    



 
7 

--  llaa  DDiirreeccttiivvee  nn°°0088//22000088//CCMM//UUEEMMOOAA  dduu  2266  sseepptteemmbbrree  22000088  ((hhaarrmmoonniissaattiioonn  ddeess  ttaauuxx  ddee  

ll ’’ iimmppôôtt  aassssiiss  ssuurr  lleess  bbéénnééff iicceess  ddeess  ppeerrssoonnnneess  mmoorraalleess))  ;;  

--  llee  RRèègglleemmeenntt  nn°°  0088//22000088//CCMM//UUEEMMOOAA  dduu  2266  sseepptteemmbbrree  22000088  ((aaddooppttiioonn  ddeess  rrèègglleess  vviissaanntt  

àà  éévvii tteerr  llaa  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn  aauu  sseeiinn  ddee  ll ’’ UUEEMMOOAA  eett  ddeess  rrèègglleess  dd’’ aassssiissttaannccee  eenn  mmaattiièèrree  

ff iissccaallee))..  

LL’’ aaddooppttiioonn  ddee  ttoouuss  cceess  aacctteess  qquuee  ll ’’ oonn  ppoouurrrraaii tt  qquuaall ii ff iieerr  ddee  vvéérrii ttaabbllee    ««    CCooddee  ggéénnéérraall     ddeess    

iimmppôôttss  ddee  ll ’’ UUEEMMOOAA1133  »»    oobbééii tt  àà  uunnee  mméétthhooddoollooggiiee  qquuii   ccoonnssiissttee  àà  ccoonnff iieerr  uunnee  ééttuuddee  àà  uunn  

bbuurreeaauu  ssuurr  llaa  ssii ttuuaattiioonn  dd’’ uunn  iimmppôôtt  ddaannss  ll ’’ eessppaaccee  eett  llaa  pprrooppoossii ttiioonn  dd’’ uunn  aavvaanntt  pprroojjeett  

dd’’ hhaarrmmoonniissaattiioonn  ddee  cceett  iimmppôôtt..  EEnnssuuii ttee,,  àà  ll ’’ ooccccaassiioonn  dd’’ uunn  aatteell iieerr  ddee  vvaall iiddaattiioonn,,  llee  ggrroouuppee  

dd’’ eexxppeerrttss  ff iissccaauuxx  ddee  ll ’’ UUEEMMOOAA  ccoommppoosséé  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  ÉÉttaattss  ddaannss  llaa  pphhaassee  

pprrééppaarraattooii rree  ddeess  aacctteess  ccoommmmuunnaauuttaaii rreess  ddiissccuuttee  lleess  rrééssuull ttaattss  pprrooppoossééss  ppaarr  llee  bbuurreeaauu  dd’’ ééttuuddeess  eett  

pprrooppoossee  àà  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee  ll ’’ UUEEMMOOAA  uunn  pprroojjeett  dd’’ aaccttee  hhaarrmmoonniisséé  ddee  ll ’’ iimmppôôtt  ccoonncceerrnnéé..  

LL’’ aaddooppttiioonn  dduu  RRèègglleemmeenntt  nn°°000088//22000088  vviissaanntt  àà  ééll iimmiinneerr  llaa  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn  nn’’ aa  ppaass  éécchhaappppéé  

àà  cceettttee  pprrooccéédduurree..      

II ll   ccoonnvviieenntt  ddee  pprréécciisseerr  qquu’’ eenn  aaddooppttaanntt  cceett  aaccttee  ccoommmmuunnaauuttaaii rree,,  ll ’’ UUEEMMOOAA  iinnnnoovvee  eenn  

ccoommppaarraaiissoonn  aavveecc  ll ’’ UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee..  EEnn  eeff ffeett,,  aauu  sseeiinn  ddee  ll ’’ UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee,,  cc’’ eesstt  aavveecc  

ppaarrcciimmoonniiee  qquuee  ssoonntt  aaddooppttééeess  ddeess  nnoorrmmeess    ddee  ff iissccaall ii ttéé  ddii rreeccttee  ppaarrccee  qquuee  llee  TTrraaii ttéé  ssuurr  llee  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  ll ’’ UUEE  ((eexx  TTrraaii ttéé  CCEE))  nnee  ccoommppoorrttee  ppaass  ddee  ddiissppoossii ttiioonnss  pprréécciisseess  eenn  vvuuee  dd’’ uunnee  

hhaarrmmoonniissaattiioonn  ddeess  ff iissccaall ii ttééss  ddii rreecctteess  ddeess  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess1144..  LLee  ccaarraaccttèèrree  rreessttrriiccttii ff   dduu  ppoouuvvooii rr  

rreeccoonnnnuu  aauuxx  ÉÉttaattss  eenn  cceettttee  mmaattiièèrree  eesstt  rrééaaffff ii rrmméé  ddee  ffaaççoonn  ccoonnssttaannttee  ppaarr  llaa  CCoouurr  ddee  JJuussttiiccee  ddeess  

CCoommmmuunnaauuttééss  EEuurrooppééeennnneess  qquuii   eessttiimmee  qquuee  ««  llaa  ffiissccaall ii ttéé  ddii rreeccttee  rreellèèvvee  ddee  llaa  ccoommppéétteennccee  ddeess  

ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess  qquuii   ddooiivveenntt  ll ’’ eexxeerrcceerr  ddaannss  llee  rreessppeecctt  dduu  ddrrooii tt  ccoommmmuunnaauuttaaii rree  1155»»..  CCeeppeennddaanntt,,  

pprrooccééddaanntt  àà  uunnee  iinntteerrpprrééttaattiioonn  eexxtteennssiivvee  ddee  ll ’’ aarrttiiccllee  111155  dduu  TTrraaii ttéé  ssuurr  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  

ll ’’ UUnniioonn  EEuurrooppééeennnnee  ((eexx--aarrtt..  9944  dduu  TTrraaii ttéé  CCEE)),,  llaa  CCoommmmiissssiioonn  EEuurrooppééeennnnee  aa  aaddooppttéé  qquuaattrree  

ddii rreeccttiivveess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ff iissccaall ii ttéé  ddii rreeccttee1166..  CCee  ssoonntt::  

                                                           
1133  PPoouurr  ppaarraapphhrraasseerr  llee  PPrrooffeesssseeuurr  YYOONNAABBAA  qquuii   ppaarrllee  ddee  ««  ccooddee  ggéénnéérraall   ddeess  ffiinnaanncceess  ppuubbll iiqquueess  eett  ddee  llaa  

ccoommppttaabbii ll ii ttéé  ppuubbll iiqquuee  »»  ppoouurr  ddééssiiggnneerr  lleess  nnoommbbrreeuusseess  ddiirreeccttiivveess  iinntteerrvveennuueess  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddeess  ff iinnaanncceess  
ppuubbll iiqquueess  ddaannss  ll ’’ UUEEMMOOAA  ..  VV..  YYOONNAABBAA  SS,,  ««  LLaa  ddii ff ff iiccii llee  iinnttééggrraattiioonn  ddeess  rrèègglleess  bbuuddggééttaaii rreess  eett  ccoommppttaabblleess  
ddeess  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess  ddee  ll ’’ UUEEMMOOAA  »»,,  RRFFFFPP,,  nn°°    7799//22000022,,  pp..  222255  ..  

1144  BB..  CCAASSTTAAGGNNEEDDEE,,  BB..,,  PPrréécciiss  ddee  ffiissccaall ii ttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  oopp..  ccii tt..,,    pp..  2299..  
1155  VVooiirr  lleess  aarrrrêêttss  dduu  1144  fféévvrriieerr  11999955  SScchhuummaacckkeerr,,  aaffff..  CC--227799//9933,,  ppooiinntt  2211  RReecc..,,  pp..  II --222255,,  DDFF,,  nn°°2200..  

KKrraannkkeennhheeiimm,,  aaffff..  CC--115577//0077,,  DDFF22000088,,  nn°°5500,,  CCOOMMMM..  661166,,  nnoottee  JJ--CChh..  GGaarrcciiaa  ;;  2277  nnoovveemmbbrree  22000088,,  SSttéé  
PPaappii ll lloonn,,  aaffff..  CC--441188//0077,,  DDFF  22000088,,  nn°°5522,,  CCOOMMMM..  664444,,  nnoottee  JJ..--LL..  PPiieerrrree,,  CCOOMMMM..  664400,,  ééttuuddee  PP..  DDiibboouutt..  

1166  AArrttiiccllee  AArrtt  111155  TTFFUUEE  ««SSaannss  pprrééjjuuddiiccee  ddee  ll ''aarrttiiccllee  111144,,  llee  CCoonnsseeii ll ,,  ssttaattuuaanntt  àà  ll ''uunnaanniimmiittéé  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  uunnee  
pprrooccéédduurree  llééggiissllaattiivvee  ssppéécciiaallee,,  eett  aapprrèèss  ccoonnssuull ttaattiioonn  dduu  PPaarrlleemmeenntt  eeuurrooppééeenn  eett  dduu  CCoommiittéé  ééccoonnoommiiqquuee  eett  
ssoocciiaall ,,  aarrrrêêttee  ddeess  ddiirreeccttiivveess  ppoouurr  llee  rraapppprroocchheemmeenntt  ddeess  ddiissppoossii ttiioonnss  llééggiissllaattiivveess,,  rréégglleemmeennttaaiirreess  eett  
aaddmmiinniissttrraattiivveess  ddeess  ÉÉttaattss  mmeemmbbrreess  qquuii   oonntt  uunnee  iinncciiddeennccee  ddiirreeccttee  ssuurr  ll ''ééttaabbll iisssseemmeenntt  oouu  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  
dduu  mmaarrcchhéé  iinnttéérriieeuurr ..»»    
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--    llaa  ddii rreeccttiivvee  9900//443344//  CCEE  ccoonncceerrnnaanntt  llee  rrééggiimmee  ff iissccaall   ccoommmmuunn  aappppll iiccaabbllee  aauuxx  ffuussiioonnss,,  

sscciissssiioonnss,,  aappppoorrttss  dd’’ aaccttii ffss  eett  éécchhaannggeess  dd’’ aaccttiioonnss  iinnttéérreessssaanntt  lleess  ssoocciiééttééss  mmeemmbbrreess  

ddii fffféérreennttss,,  mmooddii ff iiééee  ppaarr  llaa  ddii rreeccttiivvee  22000055//1199//  CCEE  dduu  1177  fféévvrriieerr  22000055  ;;  

--  llaa  ddii rreeccttiivvee  9900//443355//CCEE  ccoonncceerrnnaanntt  llee  rrééggiimmee  ff iissccaall   ccoommmmuunn  aappppll iiccaabbllee  aauuxx  ssoocciiééttééss--

mmèèrreess  eett  ffii ll iiaalleess  dd’’ ÉÉttaattss  ddii fffféérreennttss,,  mmooddii ff iiééee  ppaarr  llaa  ddii rreeccttiivvee  22000033//112233//  CCEE  dduu  2222  

ddéécceemmbbrree  22000033..    

--  llaa  ddii rreeccttiivvee  22000033//4499//CCEE  dduu  33  jjuuiinn  22000033  ccoonncceerrnnaanntt  uunn  rrééggiimmee  ff iissccaall   ccoommmmuunn  aappppll iiccaabbllee  

aauuxx  ppaaiieemmeennttss  eett  dd’’ iinnttéérrêêttss  eett  ddee  rreeddeevvaanncceess  eeffffeeccttuuééeess  eennttrree  ddeess  ssoocciiééttééss  aassssoocciiééeess  

dd’’ ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess  ddii fffféérreennttss  ;;  

--  llaa  ddii rreeccttiivvee  22000033//4488//CCEE  dduu  33  jjuuiinn  22000033  rreellaattiivvee  àà  llaa  ffiissccaall ii ttéé  ddeess  rreevveennuuss  ddee  ll ’’ ééppaarrggnnee  

ssoouuss  ffoorrmmee  dd’’ iinnttéérrêêttss  eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  llee  11eerr  jjuuii ll lleett  220000551177..  

DDaannss  ll ’’ UUEEMMOOAA,,  llee  ppoouuvvooii rr  ddeess  iinnssttaanncceess  ccoommmmuunnaauuttaaii rreess  sseemmbbllee  pplluuss  éétteenndduu..  CCeell lleess--ccii   

ppeeuuvveenntt  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ccrrééeerr  ddeess  nnoorrmmeess  ff iissccaalleess  nnoouuvveell lleess,,  mmaaiiss  pprreennddrree  aauussssii   lleess  mmeessuurreess  

nnéécceessssaaii rreess  àà  lleeuurr  aappppll iiccaattiioonn..  II ll   eenn  aa  ééttéé  aaiinnssii   dduu  ddiissppoossii ttii ff   dd’’ ééll iimmiinnaattiioonn  ddee  llaa  ddoouubbllee  

iimmppoossii ttiioonn..  EEnn  eeff ffeett,,  ddèèss  lleess  pprreemmiièèrreess  aappppll iiccaattiioonnss  dduu  RRèègglleemmeenntt  nn°°000088  ddeess  ddii ff ff iiccuull ttééss  ssoonntt  

aappppaarruueess,,  ddee  ssoorrttee  qquuee  llaa  CCoommmmiissssiioonn,,  ssuurr  ddééllééggaattiioonn  dduu  CCoonnsseeii ll   ddeess  MMiinniissttrreess,,  aaddooppttaa,,  

ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll ’’ aarrttiiccllee  2244  dduu  TTrraaii ttéé  UUEEMMOOAA,,  llee  RRèègglleemmeenntt  nn°°55//22001100  dd’’ eexxééccuuttiioonn  dduu  

RRèègglleemmeenntt  nn°°00881188..    

CCeettttee  ssppééccii ff iiccii ttéé  dduu  ddrrooii tt  ff iissccaall   ddee  ll ’’ UUEEMMOOAA  ssoouullèèvvee  ttoouutteeffooiiss  ddeess  iinntteerrrrooggaattiioonnss  ssuurr  llaa  

nnaattuurree  ddee  ll ’’ aaccttee  ccoommmmuunnaauuttaaii rree  vviissaanntt  ll ’’ ééll iimmiinnaattiioonn  ddee  llaa  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn  ddaannss  uunn  

pprroocceessssuuss  dd’’ iinnttééggrraattiioonn  ff iissccaallee  ddoommiinnéé  ppaarr  ll ’’ hhaarrmmoonniissaattiioonn  ddeess  rrèègglleess..  

  

22..  LL ee  RRèègglleemmeenntt   ccoommmmee  mmooyyeenn  jj uurr iiddiiqquuee  dd’’ ééll iimmiinnaatt iioonn  ddee  llaa  ddoouubbllee  
iimmppoossii tt iioonn  ::   uunn  cchhooiixx  ccrr ii tt iiqquuaabbllee    

DDaannss  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  dd’’ iinnttééggrraattiioonn,,  llee  RRèègglleemmeenntt1199  eesstt  uunn  aaccttee  ccoommmmuunnaauuttaaii rree  

ddéérriivvéé  oobbll iiggaattooii rree  ddaannss  ttoouuss  sseess  éélléémmeennttss..  AAuussssii ,,  àà  llaa  ddii ff fféérreennccee  ddee  llaa  ddii rreeccttiivvee,,  ii ll   eesstt  uunn  aaccttee  

                                                           
1177  BB..  CCAASSTTAAGGNNEEDDEE,,  oopp..  ccii tt..,,  pp..  2299--3300..  

1188  AArrttiiccllee  2244  ««  LLee  CCoonnsseeii ll   ppeeuutt  ddéélléégguueerr  àà  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ll ''aaddooppttiioonn  ddeess  rrèègglleemmeennttss  dd''eexxééccuuttiioonn  ddeess  aacctteess  qquu''ii ll   
ééddiiccttee..  CCeess  rrèègglleemmeennttss  dd''eexxééccuuttiioonn  oonntt  llaa  mmêêmmee  ffoorrccee  jjuurr iiddiiqquuee  qquuee  lleess  aacctteess  ppoouurr  ll ''eexxééccuuttiioonn  ddeessqquueellss  ii llss  
ssoonntt  pprriiss  »»..  

1199    DDaannss  llee  TTrraaii ttéé  UUEEMMOOAA  rréévviisséé,,  ii ll   eesstt  ddééffiinnii   ppaarr  ll ’’ aarrttiiccllee  4433  ::  ««  LLeess  rrèègglleemmeennttss  oonntt  uunnee  ppoorrttééee  ggéénnéérraallee..  II llss  
ssoonntt  oobbll iiggaattooiirreess  ddaannss  ttoouuss  lleeuurrss  éélléémmeennttss  eett  ssoonntt  ddiirreecctteemmeenntt  aappppll iiccaabblleess  ddaannss  ttoouutt  ÉÉttaatt--mmeemmbbrree  »»..  DDaannss  llee  
TTFFUUEE,,  ii ll   eesstt  ddééffiinnii   ppaarr  ll ’’ aarrttiiccllee  8888  ((eexx--aarrttiiccllee  224499  TTCCEE))  ::  ««  LLee  rrèègglleemmeenntt  aa  uunnee  ppoorrttééee  ggéénnéérraallee..  II ll   eesstt  
oobbll iiggaattooiirree  ddaannss  ttoouuss  sseess  éélléémmeennttss  eett  ii ll   eesstt  ddiirreecctteemmeenntt  aappppll iiccaabbllee  ddaannss  ttoouutt  ÉÉttaatt  mmeemmbbrree  »»..  II ll   nn’’ yy  aa  ppaass  ddee  
ddii fffféérreennccee  ddaannss  lleess  aattttrriibbuuttiioonnss  dduu  rrèègglleemmeenntt  ddaannss  ll ’’ UUEEMMOOAA  eett  ddaannss  ll ’’ UUEE..  
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ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn,,  vvooii rree  dd’’ uunnii ff iiccaattiioonn,,  ssiinnoonn  ddee  ssuubbssttii ttuuttiioonn  ddeess  llééggiissllaattiioonnss  ddeess  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess  

eenn  ccee  qquu’’ ii ll   ccrrééee  uunnee  iiddeennttii ttéé  eennttrree  eeuuxx  ccoonnttrraaii rreemmeenntt  àà  llaa  ddii rreeccttee  qquuii   ccoonnssttii ttuuee  uunn  aaccttee  ddee  

rraapppprroocchheemmeenntt  eennttrree  lleess  llééggiissllaattiioonnss  nnaattiioonnaalleess  eett  llaa  llééggiissllaattiioonn  ccoommmmuunnaauuttaaii rree..    

DDaannss  ll ’’ eessppaaccee  UUEEMMOOAA,,  ll ’’ aaddooppttiioonn  dduu  rrèègglleemmeenntt  vviissaanntt  àà  ééll iimmiinneerr  llaa  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn  

mmaarrqquuee  llaa  vvoolloonnttéé  ddeess    aauuttoorrii ttééss  ccoommmmuunnaauuttaaii rreess  ddee  pprriivvii llééggiieerr  ll ’’ uunnii ff iiccaattiioonn  dd’’ uunn  ppaann  ddee  

ll ’’ iinnttééggrraattiioonn  ff iissccaallee  ssuurr  ll ’’ hhaarrmmoonniissaattiioonn  qquuii   eenn  ccoonnssttii ttuuee  ssaa  ccaarraaccttéérriissttiiqquuee  pprriinncciippaallee..  CCee  

cchhooiixx  ppeerrmmeettttrraaii tt  aaiinnssii   àà  ll ’’ iinnssttaannccee  ccoommmmuunnaauuttaaii rree  ddee  tteenntteerr  aauu  mmiieeuuxx  ddee  rréédduuii rree  lleess  eennttrraavveess  

ff iissccaalleess  qquuii   ff rreeiinneenntt  lleess  aaccttiivvii ttééss  ééccoonnoommiiqquueess  ttrraannssffrroonnttaall iièèrreess  ddaannss  llaa  ppeerrssppeeccttiivvee  ddee  llaa  

ccoonnssttrruuccttiioonn  dduu  mmaarrcchhéé  ccoommmmuunn2200..  SSuurr  ccee  ppooiinntt,,  ll ’’ UUEEMMOOAA  ccoonnnnaaîîtt  uunnee  aavvaannccééee  

ssiiggnnii ff iiccaattiivvee  ccoommppaarrééee  àà  ll ’’ UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  ooùù  ii ll   nn’’ eexxiissttee  pprreessqquuee  ppaass  ddee  rrèègglleess  ccoommmmuunneess  

dd’’ ééll iimmiinnaattiioonn  ddee  llaa  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn,,  aauu  ppooiinntt  ooùù  llaa  CCoommmmuunniioonn  ddee  ll ’’ UUnniioonn  EEuurrooppééeennnnee  eesstt  

oobbll iiggééee  ««  ddee  ffoorrmmuulleerr  ddeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  »»2211  aauuxx  ÉÉttaattss  ddaannss  ll ’’ aappppll iiccaattiioonn  dduu  TTrraaii ttéé  eenn  vvuuee  

nnoottaammmmeenntt  dd’’ ééll iimmiinneerr  llaa  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn  eett  ssuupppprriimmeerr  lleess  ddiissccrriimmiinnaattiioonnss2222..    

LLee  cchhooiixx  ddee  ll ’’ UUEEMMOOAA  ppeeuutt  ssee  jjuussttii ff iieerr  ppaarr  ll ’’ eeff ff iiccaaccii ttéé  rreecchheerrcchhééee  ddaannss  llaa    lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  

ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn  oouu  ccoonnttrree  ll ’’ éévvaassiioonn  oouu  llaa  ffrraauuddee  ff iissccaallee,,  eeuu  ééggaarrdd  aauu  ffaaii tt  qquuee    

ll ’’ hhaarrmmoonniissaattiioonn  eesstt  mmooiinnss  aapppprroopprriiééee  qquuee  ll ’’ uunnii ff iiccaattiioonn  ddeess  rrèègglleess..  EEnn  pprrééfféérraanntt  llee  RRèègglleemmeenntt  àà  

llaa  ddii rreeccttiivvee,,  ii ll   ss’’ aaggii tt  ppoouurr  lleess  iinnssttaanncceess  ccoommmmuunnaauuttaaii rreess  ddee  pprriivvii llééggiieerr,,  ssuurr  ddeess  pprroobbllèèmmeess  

ttrraannssffrroonnttaall iieerrss,,  uunnee  aapppprroocchhee  ccoommmmuunnee  pplluuttôôtt  qquuee  ddee  llaaiisssseerr  ssuubbssiisstteerr  lleess  ddii ff fféérreenncceess  ddee  

mmooyyeennss    eett  ddee  mméétthhooddeess  pprroopprreess  àà  cchhaaqquuee  ÉÉttaatt..  LLaa  ccoonnvveerrggeennccee  ddeess  mméétthhooddeess  eesstt  ffaavvoorraabbllee  

aauuxx  ccoonnttrriibbuuaabblleess  qquuii ,,  nnoonn  sseeuulleemmeenntt,,  bbéénnééff iicciieenntt  dd’’ uunnee  rréédduuccttiioonn  ddee  cchhaarrggee  ff iissccaallee,,  mmaaiiss  

aauussssii   nnee  sseerroonntt  pplluuss  ppeerrttuurrbbééss  ppaarr  llaa  mmuull ttii ttuuddee  ddee  mméétthhooddeess  aauuxxqquueell lleess  ii llss  aauurraaiieenntt  ddûû  ffaaii rree  

ffaaccee..  EEnn  ddééppii tt  cceeppeennddaanntt  ddeess  aavvaannttaaggeess  qquuee  ll ’’ uunnii ff iiccaattiioonn  ddeess  ff iissccaall ii ttééss  ddii rreecctteess  ppaarr  llaa  ccrrééaattiioonn  

dd’’ uunn  ddrrooii tt  nnoouuvveeaauu  ppeeuutt  pprréésseenntteerr,,  eell llee  nn’’ aa  ppaass  mmooiinnss  dd’’ iinnccoonnvvéénniieennttss  mmaajjeeuurrss  ppoouurr  aauu  mmooiinnss  

ddeeuuxx  rraaiissoonnss  pprriinncciippaalleess..    

  PPrriimmoo,,  aauu  rreeggaarrdd  dduu  TTrraaii ttéé  rréévviisséé  ddee  ll ’’ UUEEMMOOAA,,  llee  cchhooiixx  dduu  rrèègglleemmeenntt  eenn  vvuuee  dd’’ ééll iimmiinneerr  llaa  

ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn  ccoonnssttii ttuuee  uunnee  aatttteeiinnttee  àà  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  ff iissccaallee  ddeess  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess..  LLeess  

ffoonnddeemmeennttss  llééggaauuxx  dduu  rrèègglleemmeenntt  tteellss  qquuee  ddééccll iinnééss  ddaannss  lleess  vviissaass,,  oouuttrree  llee  ffaaii tt  dd’’ êêttrree  iinnjjuussttii ff iiééss  

aauu  rreeggaarrdd  dduu  ddrrooii tt  pprriimmaaii rree  UUEEMMOOAA,,  ssoonntt  ppoouurr  llee  mmooiinnss  ppaarraaddooxxaauuxx  ppoouurr  cceerrttaaiinnss  dd’’ eennttrree  

eeuuxx..    

                                                           
2200  BB..  CCAASSTTAAGGNNEEDDEE,,  PPrréécciiss  ddee  ffiissccaall ii ttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  oopp..  ccii tt..,,  pp..  3300..    

2211  IIbbiidd..  pp..  3300..  

2222  RRaappppeellaanntt  ssoonn  rrôôllee  ddee  ggaarrddiieennnnee  dduu  TTrraaii ttéé  ddaannss  pplluussiieeuurrss  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  eenn  ffoorrmmuullaanntt  ddeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  
ssuurr  uunnee  aapppprroocchhee  ff iissccaallee  ccoohhéérreennttee  eett  ccoooorrddoonnnnééee..  AAiinnssii ,,  ddaannss  ssaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssuurr  llaa  ««  CCoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  
ssyyssttèèmmeess  ddee  ff iissccaall ii ttéé  ddiirreeccttee  ddeess  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess  ddaannss  llee  mmaarrcchhéé  iinnttéérriieeuurr..  »»  dduu  1199  ddéécceemmbbrree  22000066  [[CCOOMM  
((22000066))882233  ff iinnaall ]] ,,  eell llee  pprrééccoonniissee  ddee  nnoouuvveell lleess  iinnii ttiiaattiivveess  vviissaanntt  àà  ssuupppprriimmeerr  llaa  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  eett  llaa  ddoouubbllee  
iimmppoossii ttiioonn  aaiinnssii   qquuee  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ffrraauuddee  ff iissccaallee  eett  llaa  pprréésseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  bbaassee  dd’’ iimmppoossii ttiioonn..  VVooiirr  
((CCAASSTTAAGGNNEEDDEE,,  22001100)),,  pp..  3300..  
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  LLee  ppaarraaddooxxee  rrééssiiddee  ddaannss  llee  ffaaii tt  qquu’’ ii ll   sseemmbbllee  aavvooii rr  uunnee  mméépprriissee  ssuurr  llaa  ppoorrttééee  dduu  vviissaa..  SSii   lleess  

vviissaass  iinnddiiqquueenntt  ll ’’ eennsseemmbbllee  ddeess  tteexxtteess  qquuii   ffoonnddeenntt  llaa  ddéécciissiioonn  eett  ddee  ccee  ppooiinntt  ddee  vvuuee  sseerroonntt  

aappppll iiqquuééss2233,,  ii ll   ppaarraaîîtt  ppoouurr  llee  mmooiinnss  iinnccoonnggrruu  qquuee  ddaannss  llee  vviissaa  ssooiieenntt  rrééfféérreennccééss  ddeess  tteexxtteess  ddee  

mmooiinnddrree  iimmppoorrttaannccee  ccoommmmee  cc’’ eesstt  llee  ccaass  ddaannss  llee  RRèègglleemmeenntt  nn°°0088..    EEnn  eeff ffeett,,  llee  vviissaa  dduu  

rrèègglleemmeenntt  ssuurr  ll ’’ ééll iimmiinnaattiioonn  ddee  llaa  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn  ffaaii tt  aall lluussiioonn  àà  ddeess  ddii rreeccttiivveess..  CCee  qquuii   ppeeuutt  

ccoonndduuii rree  àà  ddii rree  qquuee  ::  llee  rrèègglleemmeenntt  nn°°0088//22000088  ttii rree  ssoonn  ffoonnddeemmeenntt  ddee  ddii rreeccttiivveess  aalloorrss  qquuee  

hhiiéérraarrcchhiiqquueemmeenntt  cceess  ddeerrnniièèrreess  lluuii   ssoonntt  iinnfféérriieeuurreess  ssii   oonn  ss’’ eenn  ttiieenntt  àà  lleeuurr  aarrttiiccuullaattiioonn  eett  eeff ffeettss  

tteellss  qquuee  pprréévvuuss  ppaarr  llee  TTrraaii ttéé2244..  LLee  ffaaii tt  qquuee  llee  rrèègglleemmeenntt  eett  llaa  ddii rreeccttiivvee  pprroovviieennnneenntt  dduu  mmêêmmee  

oorrggaannee,,  cc''eesstt--àà--ddii rree  llee  CCoonnsseeii ll   ddeess  mmiinniissttrreess,,  nnee  ppeeuutt  jjuussttii ff iieerr  qquuee  llaa  ddii rreeccttiivvee  ddééff iinniissssee  lleess  

oobbjjeeccttii ffss  àà  aatttteeiinnddrree  eett  qquuee  llee  rrèègglleemmeenntt  ssooii tt  ll ’’ aaccttee  ddee  ssaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree..  UUnnee  ccoommppaarraaiissoonn  

aavveecc  llee  ddrrooii tt  ccoommmmuunnaauuttaaii rree  ddee  ll ’’ UUnniioonn  EEuurrooppééeennnnee  ppeerrmmeett  ddee  rreelleevveerr  ll ’’ iinnccoonnggrruuii ttéé  ddee  llaa  

llééggiissttiiqquuee  ddee  ll ’’ UUEEMMOOAA,,  qquuii   ppoossee  llaa  ddii rreeccttiivvee  ccoommmmee  ffoonnddeemmeenntt  dduu  rrèègglleemmeenntt..  DDaannss  ll ’’ UUnniioonn  

EEuurrooppééeennnnee,,  llee  rrèègglleemmeenntt  eesstt  ddee  llooiinn  llaa  pprriinncciippaallee  ssoouurrccee  ddee  ddrrooii tt  ddéérriivvéé,,  llaa  sseeuullee  ccaattééggoorriiee  

dd’’ aaccttee  ddéérriivvéé  eexxpprreesssséémmeenntt  pprréévvuuee  ppaarr  llee  TTFFUUEE2255..  LLaa  ddii rreeccttiivvee    nn’’ eesstt  qquu’’   ««  uunn  ddooccuummeenntt  

dd’’ oorr iieennttaattiioonn,,  uunn  aaccttee  hhoorrss  nnoommeennccllaattuurree  qquuii   ffiixxee  lleess  oobbjjeeccttii ffss  eett  llaaiissssee  lleess  aauuttoorr ii ttééss  ddee  cchhaaqquuee  

ÉÉttaatt--mmeemmbbrree  mmaaîîttrreesssseess  dduu  cchhooiixx  ddeess  mmeeii ll lleeuurrss  mmooyyeennss,,  ccoommppttee  tteennuu  dduu  ddrrooii tt  nnaattiioonnaall ,,  

ppeerrmmeettttaanntt  dd’’ aatttteeiinnddrree  cceett  oobbjjeeccttii ff  oobbll iiggaattooii rree2266  »»..  OOnn  ppeeuutt  ss’’ ééttoonnnneerr  qquuee  ddaannss  llee  ddrrooii tt  

UUEEMMOOAA,,  llee  rrèègglleemmeenntt  ssooii tt  cceett  iinnssttrruummeenntt  llaaiisssséé  aauuxx  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess..    

  EEnn  ccee  qquuii   ccoonncceerrnnee  llaa  ppeerrttiinneennccee  ddeess  ffoonnddeemmeennttss  dduu  rrèègglleemmeenntt,,  ii ll   ffaauutt  ffaaii rree  oobbsseerrvveerr  qquuee  ssii   

oonn  ppeeuutt  iinnfféérreerr  ddee  ll ’’ aarrttiiccllee  44  ee))  dduu  TTrraaii ttéé  UUEEMMOOAA,,  llaa  ccoommppéétteennccee  ccoommmmuunnaauuttaaii rree  eenn  mmaattiièèrree  

ff iissccaallee,,  ii ll   ffaauutt  pprréécciisseerr  qquuee  cceettttee  ddeerrnniièèrree  ccoonncceerrnnee  ll ’’ hhaarrmmoonniissaattiioonn  ddeess  rrèègglleess  ff iissccaalleess  eett  nnoonn  

lleeuurr  uunnii ff iiccaattiioonn  ccoommmmee  ii ll   eesstt  aaddvveennuu  aavveecc  ll ’’ aaddooppttiioonn  dduu  rrèègglleemmeenntt  vviissaanntt  ll ’’ ééll iimmiinnaattiioonn  ddee  llaa  

ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn..  EEnn  eeff ffeett,,  sseelloonn  ll ’’ aarrttiiccllee  44    ee))  dduu  TTrraaii ttéé  ::  ««    SSaannss  pprrééjjuuddiiccee  ddeess  oobbjjeeccttii ffss  

ddééffiinniiss  ddaannss  llee  TTrraaii ttéé  ddee  ll ''UUMMOOAA,,  ll ''UUnniioonn  ppoouurrssuuii tt,,  ddaannss  lleess  ccoonnddii ttiioonnss  ééttaabbll iieess  ppaarr  llee  pprréésseenntt  

TTrraaii ttéé,,  llaa  rrééaall iissaattiioonn  ddeess  oobbjjeeccttii ffss  ccii --aapprrèèss  ::……  hhaarrmmoonniisseerr,,  ddaannss  llaa  mmeessuurree  nnéécceessssaaii rree  aauu  bboonn  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  mmaarrcchhéé  ccoommmmuunn,,  lleess  llééggiissllaattiioonnss  ddeess  ÉÉttaattss--  mmeemmbbrreess  eett  ppaarrttiiccuull iièèrreemmeenntt  llee  

rrééggiimmee  ddee  llaa  ffiissccaall ii ttéé  »»..      

  CCeettttee  ffoorrmmuullaattiioonn  rraapppprroocchhee  ddaannss  ll ’’ UUEEMMOOAA,,  lleess  ddeeuuxx  mmoonnddeess  ddee  llaa  ff iissccaall ii ttéé  ddii rreeccttee  eett  

iinnddii rreeccttee  qquuii ,,  ddaannss  ll ’’ UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee,,  ssee  ssoonntt  llaarrggeemmeenntt  iiggnnoorrééss  aavvaanntt  ddee  ssee  rraapppprroocchheerr  ppaarr  

llee  bbiiaaiiss  ddee  ll ’’ iinntteerrpprrééttaattiioonn  eexxtteennssiivvee  ddee  ll ’’ eexx--aarrttiiccllee  110000  ccoommmmee  ffoonnddaanntt  llaa  ccoommppéétteennccee  ddee  llaa  

                                                           
2233  JJeeaann  WWAALLIINNEE,,  DDrrooii tt  aaddmmiinniissttrraattii ff,,  DDaall lloozz,,  2222ee  ééddii ttiioonn,,  22000088,,  pp..  663377..  II ll   ffaauutt  ttoouutteeffooiiss  qquuee  llee  TTFFUUEE  aa  pprréévvuu  àà  

ll ’’arrttiiccllee  228888  ((eexx--aarrttiiccllee  224499  TTCCEE)),,  llaa  ddiirreeccttiivvee,,  llaa  ddéécciissiioonn,,  llaa  rreeccoommmmaannddaattiioonn  eett  lleess  aavviiss  ddaannss  lleess  aacctteess  
jjuurriiddiiqquueess  ddee  ll ’’ UUnniioonn..  

2244  VVooiirr  aarrtt..  9900  UUEEMMOOAA..  

2255  AArrttiiccllee  228888  TTFFUUEE  ((eexx--aarrtt  224499  TTCCEE))..  

2266  JJeeaann  WWAALLIINNEE,,  DDrrooii tt  aaddmmiinniissttrraattii ff,,  oopp..  ccii tt..,,  pp..  226655.. 
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ccoommmmuunnaauuttéé  ssuurr  llee  ppllaann  iinntteerrnnee,,  ppoouurr  ll ’’ hhaarrmmoonniissaattiioonn  ddeess  ff iissccaall ii ttééss  ddii rreecctteess2277..  DDaannss  cceettttee  

ddyynnaammiiqquuee,,  aarrgguuaanntt  ddee  ssoonn  rrôôllee  ddee  ggaarrddiieenn  dduu  TTrraaii ttéé  eeuurrooppééeenn,,  llee  jjuuggee  ccoommmmuunnaauuttaaii rree  

eeuurrooppééeenn  aa  ddee  ffaaççoonn  ccoonnssttaannttee  pprroottééggéé  ll ’’ eexxiiggeennccee  ccoommmmuunnaauuttaaii rree  ddee  llaa  nnoonn--ddiissccrriimmiinnaattiioonn  eenn  

éétteennddaanntt  ssaa  ccoommppéétteennccee  aauuxx  ff iissccaall ii ttééss  ddii rreecctteess2288..      

  DDaannss  ll ’’ UUEEMMOOAA,,  ccoommmmee  ddaannss  ttoouutteess  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss,,  ttoouuttee  ccoommppéétteennccee  rreeccoonnnnuuee  àà  llaa  

ccoommmmuunnaauuttéé  ddooii tt  ss’’ eexxeerrcceerr  sseelloonn  lleess  eexxiiggeenncceess  dduu  TTrraaii ttéé..  OOrr,,  eenn  mmaattiièèrree  ff iissccaallee  ddaannss  

ll ’’ UUEEMMOOAA,,  ll ’’ aaddooppttiioonn  ddeess  aacctteess  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  oobbjjeeccttii ffss  ppoouurrssuuiivviiss  ppaarr  llee  TTrraaii ttéé  nnee  

ttiieenntt  nnéécceessssaaii rreemmeenntt  ppaass  ccoommppttee  ddee  llaa  llééggaall ii ttéé  ccoommmmuunnaauuttaaii rree..  EEnn  eeff ffeett,,  ll ’’ hhaarrmmoonniissaattiioonn  ddeess  

ppooll ii ttiiqquueess  ff iissccaalleess  tteell llee  qquuee  pprréévvuuee  àà  ll ’’ aarrttiiccllee  44  ee))  ddooii tt  ssee  ffaaii rree  ddaannss  lleess  ll iimmii tteess  ddee  ll ’’ aarrttiiccllee  55  

qquuii   ccoonnccèèddee  aauuxx  oorrggaanneess  ccoommmmuunnaauuttaaii rreess  uunn  ppoouuvvooii rr  dd’’ ééddiiccttiioonn  ddee  pprreessccrriippttiioonnss  mmiinniimmaalleess  eett  

ddee  rréégglleemmeennttaattiioonn--ccaaddrreess..  LL’’ aarrttiiccllee  55  ddiissppoossee  eenn  eeff ffeett  qquuee  ::  ««  ddaannss  ll ''eexxeerrcciiccee  ddeess  ppoouuvvooii rrss  

nnoorrmmaattii ffss  qquuee  llee  pprréésseenntt  TTrraaii ttéé  lleeuurr  aattttrr iibbuuee  eett  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ccoommppaattiibbllee  aavveecc  lleess  oobbjjeeccttii ffss  

ddee  cceelluuii --ccii ,,  lleess  oorrggaanneess  ddee  ll ''UUnniioonn  ffaavvoorr iisseenntt  ll ''ééddiiccttiioonn  ddee  pprreessccrr iippttiioonnss  mmiinniimmaalleess  eett  ddee  

rréégglleemmeennttaattiioonnss--ccaaddrreess  qquu''ii ll   aappppaarrttiieenntt  aauuxx  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess  ddee  ccoommpplléétteerr  eenn  ttaanntt  qquuee  ddee  

bbeessooiinn,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  lleeuurrss  rrèègglleess  ccoonnssttii ttuuttiioonnnneell lleess  rreessppeeccttiivveess  »»..  IIll   ss’’ aaggii tt  llàà  dd’’ uunnee  

ccoonnssééccrraattiioonn  dduu    pprriinncciippee  ddee  ssuubbssiiddiiaarrii ttéé  ddaannss  ll ’’ eessppaaccee  UUEEMMOOAA,,  qquuii   ppoossttuullee  qquuee  ll ’’ oorrggaannee  

ccoommmmuunnaauuttaaii rree  ddooii tt  rreeccoonnnnaaîîttrree  aauuxx  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess  uunnee  mmaarrggee  nnaattiioonnaallee  dd’’ aapppprréécciiaattiioonn..    

  PPaarr  aaii ll lleeuurrss,,  eenn  mmaattiièèrree  ff iissccaallee,,  lleess  ddiissppoossii ttiioonnss  ddee  ll ’’ aarrttiiccllee  55  dduu  TTrraaii ttéé  ddooiivveenntt  êêttrree  lluueess  eenn  

ppaarraall llèèllee  aavveecc  lleess  oobbjjeeccttii ffss  ppoouurrssuuiivviiss  ppaarr  ll ’’ aarrttiiccllee  44  dduu  TTrraaii ttéé  eenn  mmaattiièèrree  ff iissccaallee..  CCeelluuii --ccii   

pprréévvooii tt  eenn  eeff ffeett  dd’’ ««  hhaarrmmoonniisseerr,,  ddaannss  llaa  mmeessuurree  nnéécceessssaaii rree  aauu  bboonn  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  mmaarrcchhéé  

ccoommmmuunn,,  lleess  llééggiissllaattiioonnss  ddeess  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess  eett  ppaarrttiiccuull iièèrreemmeenntt  llee  rrééggiimmee  ddee  llaa  ffiissccaall ii ttéé  »»..  

PPoouurr  llee  pprrooffeesssseeuurr  EEllooii   DDiiaarrrraa,,  ll ’’ eexxpprreessssiioonn  ««  ddaannss  llaa  mmeessuurree  nnéécceessssaaii rree  »»  mmaarrqquuee  bbiieenn  uunnee  

rreessttrriiccttiioonn  qquuii   ssoouuss--eenntteenndd  qquu’’ eenn  mmaattiièèrree  ff iissccaallee,,  lleess  ÉÉttaattss  nn’’ eenntteennddeenntt  gguuèèrree  ccééddeerr  lleeuurr  

ssoouuvveerraaiinneettéé  àà  ll ’’ UUEEMMOOAA  qquuee  ssii   lleess  nnéécceessssii ttééss  ddee  llaa  vviiee  ccooll lleeccttiivvee  oouu  ssii   llaa  rrééuussssii ttee  ddee  

ll ’’ oorrggaanniissaattiioonn  ll ’’ eexxiiggeenntt2299..    

EEnn  llééggii fféérraanntt  ppaarr  rrèègglleemmeenntt,,  iinnssttrruummeenntt  dd’’ uunnii ffoorrmmiissaattiioonn  jjuurriiddiiqquuee3300,,  lleess  iinnssttaanncceess  

ccoommmmuunnaauuttaaii rreess  eemmppiièètteenntt  mmaannii ffeesstteemmeenntt  ssuurr  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  ddeess  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess,,  ddaannss  llaa  

mmeessuurree  ooùù  lleess  oorrggaanneess  ccoommmmuunnaauuttaaii rreess  ss’’ aarrrrooggeenntt  uunn  ppoouuvvooii rr  qquuii   nnee  lleeuurr  aa  ppaass  ééttéé  aattttrriibbuuéé  ppaarr  

                                                           
2277  JJaaccqquueess  MMAALLHHEERRBBEE,,  DD..  BBEERRLLIINN,,  ««  CCoonnvveennttiioonnss  ffiissccaalleess  eett  ddrrooii tt  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  »»,,  RRTTDDEE,,  22000055,,  pp..  224466  

2288  TT..  GGEEOORRGGOOPPOOUULLOOSS,,  ««  LLee  rrôôllee  ccrrééaattii ff  dduu  jjuuggee  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ffiissccaall ii ttéé  ddiirreeccttee  ::   ddee  ll ’’ aaffffaaiirree  
ssuurr  ll ’’ aavvooiirr  ffiissccaall   ffrraannççaaiiss  àà  cceell llee  ssuurr  ll ’’ aavvooiirr  ffiissccaall   ffiinnllaannddaaiiss  »»,,  RRTTDDEE,,  jjaannvv..--mmaarrss,,  22000055,,  pp..  6611--8800..  

2299  ÉÉllooii   DDIIAARRRRAA,,  CCooooppéérraattiioonn  oouu  iinnttééggrraattiioonn  ffiissccaallee  aauu  sseeiinn  ddee  ll ’’ UUnniioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eett  mmoonnééttaaiirree  oouueesstt--aaffrr iiccaaiinn  
((UU..EE..MM..OO..AA)),,  oopp..  ccii tt..,,    pp..  3366..  

3300  GGuuyy  IISSAAAACC,,  MMaarrcc  BBLLAANNQQUUEETT,,  DDrrooii tt  ggéénnéérraall   ddee  ll ’’ UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee,,  99ee  ééddii ttiioonn,,  PPaarriiss::  DDaall lloozz,,  22000066,,  pp..  
220055..    
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llee  ppoouuvvooii rr  ccoonnssttii ttuuaanntt  ccoommmmuunnaauuttaaii rree..  EEnn  rrééaall ii ttéé,,  llaa  ddii rreeccttiivvee  aauurraaii tt  ééttéé  ddaannss  uunnee  ccoonnssttrruuccttiioonn  

ccoommmmuunnaauuttaaii rree,,  ll ’’ iinnssttrruummeenntt  iinnddiiqquuéé  ppoouurr  ééll iimmiinneerr  llaa  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn,,  mmêêmmee  ssii   ddaannss  

ll ’’ UUnniioonn  EEuurrooppééeennnnee  cceerrttaaiinnss  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess  oonntt  ppeennddaanntt  lloonnggtteemmppss  mmaannii ffeessttéé  lleeuurr  rreeffuuss  ddee  llaa  

ddii rreeccttiivvee  ccoommmmee  iinnssttrruummeenntt  aapppprroopprriiéé  ppoouurr  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  llééggiissllaattiioonnss  ff iissccaalleess  

nnaattiioonnaalleess,,  lluuii   pprrééfféérraanntt  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ff iissccaallee3311..    

DDee  ttoouuttee  éévviiddeennccee,,  llaa  ddii rreeccttiivvee  ccoonnssttii ttuuee  uunn  eexxcceell lleenntt  mmooyyeenn  dd’’ hhaarrmmoonniissaattiioonn,,  ddaannss  llaa  

mmeessuurree  ooùù  eell llee  ccoonnssttii ttuuee  uunnee  ffoorrmmuullee  ffoonnddééee  ssuurr  llee  ppaarrttaaggee  ddeess  ttââcchheess  eett  llaa  ccooll llaabboorraattiioonn  eennttrree  

llee  nniivveeaauu  ccoommmmuunnaauuttaaii rree  eett  llee  nniivveeaauu  nnaattiioonnaall ..  EEll llee  eesstt  ddoonncc  pplluuss  ssoouuppllee  eett  pplluuss  rreessppeeccttuueeuussee  

ddeess  ppaarrttiiccuullaarrii ttééss  nnaattiioonnaalleess,,  eett  ssppéécciiaalleemmeenntt  aaddaappttééee  àà  llaa  ffoonnccttiioonn  ddee  rraapppprroocchheemmeenntt  ddeess  

llééggiissllaattiioonnss  nnaattiioonnaalleess3322..  DDuu  rreessttee,,  llaa  ll iibbeerrttéé  rreellaattiivvee  qquuee  llaa  ddii rreeccttiivvee  ooff ff rree  aauuxx  ÉÉttaattss  qquuaanntt  àà  llaa  

ffoorrmmee  eett  aauuxx  mmooyyeennss  eenn  vvuuee  dd’’ aatttteeiinnddrree  ll ’’ oobbjjeeccttii ff   qquu’’ eell llee  ppoouurrssuuii tt  ppeeuutt  êêttrree  ssuurrmmoonnttééee..  CC’’ eesstt  

llee  ccaass  aavveecc  llaa  rrééddaaccttiioonn  ddee  ddii rreeccttiivveess  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  pprréécciisseess  qquuii   ddéétteerrmmiinneenntt  ddaannss  llee  pplluuss  

ggrraanndd  ddééttaaii ll     lleess  mmooddaall ii ttééss  ddee  llaa  mmaattiièèrree  ttrraaii ttééee,,  ddee  ssoorrttee  qquuee  lleess  ÉÉttaattss  nn’’ oonntt  pplluuss  llee  cchhooiixx  ddeess  

mmooyyeennss  eett  ssoonntt  rréédduuii ttss  àà  ttrraannssppoosseerr  ppuurreemmeenntt  eett  ssiimmpplleemmeenntt  cceettttee  rréégglleemmeennttaattiioonn  

ccoommmmuunnaauuttaaii rree  ddaannss  lleeuurr  ddrrooii tt  iinntteerrnnee3333..  DDaannss  ll ’’ UUnniioonn  EEuurrooppééeennnnee,,  llee  ccaarraaccttèèrree  

eexxttrraaoorrddiinnaaii rreemmeenntt  ddééttaaii ll lléé  ddee  llaa  VVIIee  ddii rreeccttiivvee  TTVVAA  dduu    1177  mmaaii   11997777  ddoonntt  ll ’’ oobbjjeett  ééttaaii tt  ddee  

rrééaall iisseerr  ll ’’ aassssiieettttee  uunnii ffoorrmmee  ddee  llaa  TTVVAA  rreellèèvvee  ddee  cceettttee  ooccccuurrrreennccee..  SSuuiivvaanntt  ccee  rraaiissoonnnneemmeenntt,,  llaa  

CCoouurr  ddee  jjuussttiiccee  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  eeuurrooppééeennnneess  aa  aaddhhéérréé  aauu  ccaarraaccttèèrree  rreellaattii ff   ddee  llaa  ccoommppéétteennccee  

nnaattiioonnaallee  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  ddii rreeccttiivveess  eenn  aaff ff ii rrmmaanntt  ddaannss  ll ’’ aarrrrêêtt  EEnnkkaa  qquu’’   ««  ii ll   rreessssoorrtt  ddee  

ll ’’ aarr ttiiccllee  118899  aall iinnééaa  33  qquuee  llaa  ccoommppéétteennccee  llaaiissssééee  aauuxx  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess,,  eenn  ccee  qquuii   ccoonncceerrnnee  llaa  

ffoorrmmee  eett  lleess  mmooyyeennss  ddeess  mmeessuurreess  àà  pprreennddrree  ppaarr  lleess  iinnssttaanncceess  nnaattiioonnaalleess,,  eesstt  ffoonnccttiioonn  dduu  

rrééssuull ttaatt  qquuee  llee  CCoonnsseeii ll   oouu  llaa  CCoommmmiissssiioonn  eenntteennddeenntt  vvooii rr   aatttteeiinnddrree  »»3344..      

  AAuu  ttoottaall ,,  cc’’ eesstt  àà  bboonn  ddrrooii tt  qquuee  cceerrttaaiinnss  ÉÉttaattss,,  ddaannss  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  ccoommmmee  ll ’’ UUnniioonn  

EEuurrooppééeennnnee,,  oobbsseerrvveenntt  uunnee  rréésseerrvvee  ssuurr  ll ’’ uunnii ff iiccaattiioonn  ddeess  llééggiissllaattiioonnss  ff iissccaalleess,,  ssuurrttoouutt  eenn  ccee  qquuii   

ccoonncceerrnnee  llaa  ff iissccaall ii ttéé  ddii rreeccttee..  EEnn  eeff ffeett,,  aaddmmeettttrree  ttoouuss  aazziimmuuttss  ll ’’ uunnii ff iiccaattiioonn  ccoommmmee  mmooddee  

ooppéérraattooii rree  ddee  ll ’’ iinnttééggrraattiioonn  lleess  eexxppoosseerraaii tt  àà  uunnee  ppeerrttee  iimmppoorrttaannttee  ddee  rreessssoouurrcceess  ff iissccaalleess3355..    LLaa  

ppeerrssiissttaannccee  ddeess  nniivveeaauuxx  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  lleess  ddii ff fféérreenncceess  ddaannss  lleess  ttaauuxx  dd’’ iimmppoossii ttiioonn  

ffaavvoorriisseerraaiieenntt  llaa  pprraattiiqquuee  dduu  ttaaxx  sshhooppppiinngg  eenn  ddééffaavveeuurr  ddeess  ppaayyss  qquuii   nn’’ ooff ffrreenntt  ppaass  ddeess  

                                                           
3311  JJaaccqquueess  MMAALLHHEERRBBEE,,  DDoommiinniiqquuee  BBEERRLLIINN,,  ««  CCoonnvveennttiioonnss  ffiissccaalleess  eett  ddrrooii tt  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  »»,,  oopp..  ccii tt..,,  pp..  

224466..  CCeess  aauutteeuurrss  ffoonntt  oobbsseerrvveerr  qquuee  cc’’ eesstt  llee  rreeffuuss  ddee  llaa  ddiirreeccttiivvee  qquuii   aa  ddoonnnnéé  nnaaiissssaannccee  àà  llaa  CCoonnvveennttiioonn  
9900//446633  dduu  2233  jjuuii ll lleett  11999900  ((JJOOCCEE  LL  222255,,  2200  aaooûûtt  11999900..    pp..  1100,,  ssuurr  ll ’’ ééll iimmiinnaattiioonn  ddeess  ddoouubblleess  iimmppoossii ttiioonnss  eenn  
ccaass  ddee  ccoorrrreeccttiioonn  ddeess  pprriixx  ddee  ttrraannssffeerrtt  eennttrree  eennttrreepprriisseess  aassssoocciiééeess..  

3322  GGuuyy  IISSAAAACC,,    MMaarrcc  BBLLAANNQQUUEETT,,  DDrrooii tt  ggéénnéérraall   ddee  ll ’’ UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee,,  oopp..  ccii tt..,,  pp..  220055..  

3333IIbbiidd..,,  pp..  220077..  II llss  ffoonntt  rreemmaarrqquueerr  qquuee  llee  cchhooiixx  ddeess  mmooyyeennss  eesstt  vviirrttuueell lleemmeenntt  rréésseerrvvéé  aauuxx  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess  
ddeessttiinnaattaaiirreess  eett  ddééppeenndd  ééttrrooii tteemmeenntt  ddee  llaa  ff iinnaall ii ttéé  ppoouurrssuuiivviiee  ppaarr  llaa  ddiirreeccttiivvee  ccoonncceerrnnééee..  

3344  CCJJCCEE  2233  nnoovv..  11997777,,  EEnnkkaa,,  aaffff ..  3388//7777,,  RReecc..,,  22221122..  

3355JJaaccqquueess  MMAALLHHEERRBBEE,,  BBEERRLLIINN  DDoommiinniiqquuee,,  CCoonnvveennttiioonnss  ffiissccaalleess  eett  ddrrooii tt  ccoommmmuunnaauuttaaiirree,,  oopp..  ccii tt..,,  pp..  225555..  
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ooppppoorrttuunnii ttééss  dd’’ iinnvveessttiisssseemmeenntt3366..  DDaannss  ll ’’ eessppaaccee  UUEEMMOOAA,,  llee  ddééttoouurrnneemmeenntt  ddeess  ttrraaff iiccss  sseerraa  

dd’’ aauuttaanntt  pplluuss  pprroonnoonnccéé  qquuee  lleess  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess  nnee  ddiissppoosseenntt  ppaass  dd’’ aaddmmiinniissttrraattiioonnss  

ssoopphhiissttiiqquuééeess  ppoouurr  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  ddee  ffaaççoonn  eeff ff iiccaaccee  lleess  oobbll iiggaattiioonnss  qquuee  lleeuurr  iimmppoossee  llee  

rrèègglleemmeenntt..  DDee  ttoouuttee  éévviiddeennccee,,  ddaannss  llee  ddrrooii tt  UUEEMMOOAA  ooùù  lleess  ddéécciissiioonnss  ssee  pprreennnneenntt  àà  llaa  mmaajjoorrii ttéé  

ddeess  22//33,,  llee  RRèègglleemmeenntt  vviissaanntt  ll ’’ ééll iimmiinnaattiioonn  ddee  llaa  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn  nnee  mméénnaaggee  ppaass  llaa  

ssoouuvveerraaiinneettéé  ddeess  ÉÉttaattss  eett  aappppaarraaîîtt  ccoommmmee  uunn  aaccttee  dd’’ uunnii ff iiccaattiioonn  ppaarr  ttrraannssppllaannttaattiioonn..  SSoonn  ddééffaauutt  

mmaajjeeuurr  eesstt  ddee  rreecchheerrcchheerr  uunnee  iinnttééggrraattiioonn  aauu  nnoomm  dd’’ uunnee  eeff ff iiccaaccii ttéé  àà  ccoouurrttee  vvuuee  qquuii   nnee  ttiieenntt  ppaass  

ccoommppttee  ddeess  ddiissppaarrii ttééss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  eennttrree  lleess  ÉÉttaattss3377..    

DDaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  ccee  pprrooccééddéé  dd’’ iinnttééggrraattiioonn  nnee  sseemmbbllee  ppaass  aavvooii rr  ééttéé  mmiiss  eenn  ccaauussee  ppaarr  aauuccuunn  

ddeess  mmeemmbbrreess,,  ii ll   ccoonnvviieenntt  dd’’ eexxaammiinneerr  lleess  ccoonnddii ttiioonnss  dd’’ aappppll iiccaattiioonn  ddee  ccee  rrèègglleemmeenntt  qquuii   vviissee  àà  

ééll iimmiinneerr  llaa  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn..    

BB    LL aa  ddééff iinnii tt iioonn  ddeess  ccoonnddii tt iioonnss  dd’’ aappppll iiccaatt iioonn  dduu  rr èègglleemmeenntt   

SSeerroonntt  eexxaammiinnééss  lleess  ccrrii ttèèrreess  dd’’ aappppll iiccaattiioonn  ssppaattiioo--tteemmppoorreell llee  eett  lleess  rrééggiimmeess  dd’’ iimmppoossii ttiioonn  ddee  

llaa  ccoonnvveennttiioonn..    

11    LL ee  cchhaammpp  dd’’ aappppll iiccaatt iioonn  ssppaatt iioo--tteemmppoorr eell llee  

LL’’ aannaallyyssee  ppoorrtteerraa  ssuucccceessssiivveemmeenntt  ssuurr  llee  ccrrii ttèèrree  tteemmppoorreell   ((aa))  eett  ssppaattiiaall   dduu  RRèègglleemmeenntt  ((bb))..  

aa    LL eess  rr èègglleess  dd’’ aappppll iiccaatt iioonn  ddaannss  llee  tteemmppss  dduu  RRèègglleemmeenntt    

EEnn  ddrrooii tt,,  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  dduu  tteemmppss  rreennvvooiiee  àà  llaa  ddaattee  dd’’ eeff ffeettss  ddee  llaa  nnoorrmmee..  CCee  qquuii   iimmppll iiqquuee  

ppaarr  aaii ll lleeuurrss  ddee  ddéétteerrmmiinneerr  ll ’’ iimmppaacctt  ddeess  eeff ffeettss  ddee  llaa  llééggiissllaattiioonn  ssuurr  lleess  aacctteess  aannttéérriieeuurrss  oouu  

ppoossttéérriieeuurrss  àà  ssoonn  aaddooppttiioonn..  LL’’ aappppll iiccaattiioonn  dduu  ddrrooii tt  ddéérriivvéé  ddee  ll ’’ eessppaaccee  UUEEMMOOAA  vviissaanntt  

ll ’’ ééll iimmiinnaattiioonn  ddee  llaa  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn  ssoouullèèvvee  ddeeuuxx  ttyyppeess  ddee  pprroobbllèèmmeess,,  rreellaattii ffss  ppoouurr  llee  

pprreemmiieerr  àà  llaa  ddaattee  dd’’ eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  dduu  rrèègglleemmeenntt  eett,,  ppoouurr  llee  sseeccoonndd,,  àà  llaa  ddaattee  àà  ccoommpptteerr  ddee  

llaaqquueell llee  lleess  ddii ff fféérreenntteess  ccllaauusseess  dduu  rrèègglleemmeenntt  pprroodduuiisseenntt  lleeuurrss  eeff ffeettss..      

DDaannss  ll ’’ UUEEMMOOAA,,  ll ’’ aarrttiiccllee  4455  dduu  ttrraaii ttéé  ff iixxee  ll ’’ eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  ddeess  aacctteess  ccoommmmuunnaauuttaaii rreess  àà  

ppaarrttii rr  ddee  lleeuurr  ppuubbll iiccaattiioonn  aauu  bbuull lleettiinn  ooff ff iicciieell   ddee  ll ’’ UUnniioonn3388..  AAiinnssii ,,  uunnee  ffooiiss  llee  RRèègglleemmeenntt  

ppuubbll iiéé,,  ii ll   nn’’ eesstt  pplluuss  bbeessooiinn  dd’’ uunnee  pprrooccéédduurree  ddee  rraattii ff iiccaattiioonn  oouu  ddee  rréécceeppttiioonn  ddaannss  ll ’’ oorrddrree  

                                                           
3366  TT..  GGEEOORRGGOOPPOOUULLOOSS,,  ««  LLee  rrôôllee  ccrrééaattii ff  dduu  jjuuggee  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ffiissccaall ii ttéé  ddiirreeccttee……  »»,,  oopp..  ccii tt..,,  

  pp..  8800..  

3377  MMiirreeii ll llee  DDEELLMMAASS--MMAARRTTYY,,  ««  LLee  pplluurraall iissmmee  oorrddoonnnnéé  eett  lleess  iinntteerraaccttiioonnss  eennttrree  eennsseemmbblleess  jjuurr iiddiiqquueess  »»,,  
DDaall lloozz,,  22000066,,  nn°°  1144,,  pp..  995566..  

3388  AArrttiiccllee  4455  ::  ««  LLeess  aacctteess  aaddddii ttiioonnnneellss,,  lleess  rrèègglleemmeennttss,,  lleess  ddii rreeccttiivveess  eett  lleess  ddéécciissiioonnss  ssoonntt  ppuubbll iiééss  aauu  BBuull lleettiinn  
OOffffiicciieell   ddee  ll ''UUnniioonn..  II llss  eennttrreenntt  eenn  vviigguueeuurr  aapprrèèss  lleeuurr  ppuubbll iiccaattiioonn  àà  llaa  ddaattee  qquu''ii llss  ffiixxeenntt..  LLeess  ddéécciissiioonnss  ssoonntt  
nnoottii ffiiééeess  àà  lleeuurrss  ddeessttiinnaattaaiirreess  eett  pprreennnneenntt  eeffffeett  àà  ccoommpptteerr  ddee  lleeuurr  ddaattee  ddee  nnoottii ffiiccaattiioonn  »»..  
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jjuurriiddiiqquuee  ddeess  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess,,  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  llee  rrèègglleemmeenntt  eesstt  aaiinnssii   uunn  aaccttee  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  

eett  ddii rreecctteemmeenntt  aappppll iiccaabbllee,,  cc’’ eesstt--àà--ddii rree  aayyaanntt  uunn  eeff ffeett  ddii rreecctt..  AAiinnssii ,,  llee  rrèègglleemmeenntt  eesstt  eennttrréé  eenn  

vviigguueeuurr  llee  11eerr  jjaannvviieerr  22000099..  

  LLeess  ddaatteess  ddeess  eeff ffeettss  dduu  RRèègglleemmeenntt  vviissaanntt  llaa  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn  ssoonntt  rrééggllééeess  ppaarr  ll ’’ aarrttiiccllee  

4400  dduu  RRèègglleemmeenntt..  SS’’ aaggiissssaanntt  ddeess  pprreemmiièèrreess  aappppll iiccaattiioonnss  ddeess  ddiissppoossii ttiioonnss  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  

ddii ff fféérreennttss  iimmppôôttss  ccoonncceerrnnééss,,  llee  RRèègglleemmeenntt  ddiissttiinngguuee  ddeeuuxx  ssii ttuuaattiioonnss  ::  dd’’ uunnee  ppaarrtt  lleess  

ddiissppoossii ttiioonnss  eennttrraanntt  eenn  vviigguueeuurr  llee  11eerr  jjaannvviieerr  ddee  ll ’’ aannnnééee  qquuii   ssuuii tt  cceell llee  ddee  ll ’’ eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  dduu  

RRèègglleemmeenntt,,  dd’’ aauuttrree  ppaarrtt  lleess  ddiissppoossii ttiioonnss  qquuii   eennttrreenntt  eenn  vviigguueeuurr  llee  jjoouurr  ddee  ll ’’ eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  

dduu  RRèègglleemmeenntt..    
SSoonntt  eennttrrééss  eenn  vviigguueeuurr  llee  11eerr  jjaannvviieerr  22000099,,  lleess  ddiissppoossii ttiioonnss  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  iimmppôôttss  ssuurr  lleess  

ssuucccceessssiioonnss,,  ppoouurr  lleess  ssuucccceessssiioonnss  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ddoonntt  llee  ddééccèèss  ssee  pprroodduuii rraa  ddeeppuuiiss,,  eett  yy  ccoommpprriiss  

llee  jjoouurr  ddee  ll ’’ eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  dduu  RRèègglleemmeenntt  ((AArrtt..  4400  aall ..  33))  eett  ppoouurr  lleess  aauuttrreess  ddrrooii ttss  

dd’’ eennrreeggiissttrreemmeenntt  eett  lleess  ddrrooii ttss  ddee  ttiimmbbrree,,  ppoouurr  lleess  aacctteess  eett  lleess  jjuuggeemmeennttss  ppoossttéérriieeuurrss  àà  ll ’’ eennttrrééee  

eenn  vviigguueeuurr  dduu  RRèègglleemmeenntt  ((AArrtt..  4400  aall ..  44))..  

  PPoouurr  lleess  iimmppôôttss  ppeerrççuuss  ppaarr  vvooiiee  ddee  rreetteennuuee  àà  llaa  ssoouurrccee  ssuurr  lleess  rreevveennuuss  ppeerrççuuss  oouu  aattttrr iibbuuééss  

àà  ccoommpptteerr  ddee  cceettttee  ddaattee  ((AArrtt..  4400  aall ..  11))  eett  ssuurr  lleess  aauuttrreess  iimmppôôttss  ssuurr  lleess  rreevveennuuss  ((AArrtt..  4400  aall ..  22)),,  llee  

11eerr  jjaannvviieerr  22001100  eesstt  llaa  ddaattee  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  aappppll iiccaattiioonn  ddeess  ddiissppoossii ttiioonnss  dduu  RRèègglleemmeenntt..  

AAiinnssii   qquu’’ ii ll   aa  ééttéé  ddéétteerrmmiinnéé,,  llee  rrèègglleemmeenntt  ss’’ aappppll iiqquueerraa  àà  cceerrttaaiinneess  ssii ttuuaattiioonnss  ff iissccaalleess  

aannttéérriieeuurreess  àà  ssoonn  eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr,,  eenn  ll ’’ ooccccuurrrreennccee  ppoouurr  ccee  qquuii   ccoonncceerrnnee  lleess  iimmppôôttss  ppeerrççuuss  

ppaarr  vvooiiee  ddee  rreetteennuuee  àà  llaa  ssoouurrccee  eett  lleess  iimmppôôttss  ssuurr  lleess  ssuucccceessssiioonnss,,  ppoouurr  lleess  ssuucccceessssiioonnss  ddeess  

ppeerrssoonnnneess  aannttéérriieeuurreess  eett  ppoossttéérriieeuurreess  àà  ssoonn  eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr..  CCeettttee  rrééttrrooaaccttiivvii ttéé  ddeess  

ddiissppoossii ttiioonnss  dduu  RRèègglleemmeenntt  nn°°0088//22000088  eesstt  jjuussttii ff iiééee  ppaarr  llee  ffaaii tt  qquuee  llee  ffaaii tt  ggéénnéérraatteeuurr  ddee  ll ’’ iimmppôôtt  

aappppll iiccaabbllee  aauuxx  rreetteennuueess  àà  llaa  ssoouurrccee  eesstt  llee  jjoouurr  ddee  llaa  ppeerrcceeppttiioonn  oouu  ddee  ll ’’ aattttrriibbuuttiioonn  ddeess  rreevveennuuss  

eett  ppoouurr  lleess  iimmppôôttss  ssuurr  llaa  ssuucccceessssiioonn,,  llee  ffaaii tt  ggéénnéérraatteeuurr  eesstt  ccoonnssttaattéé  llee  jjoouurr  ddee  llaa  ll iiqquuiiddaattiioonn  ddee  

llaa  ssuucccceessssiioonn..  EEnn  ssooii ,,  llaa  rrééttrrooaaccttiivvii ttéé  ddaannss  uunn  iinnssttrruummeenntt  ddee  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn  ooff ffrree  ddeess  

aavvaannttaaggeess  pprraattiiqquueess  eenn  ccee  qquu’’ eell llee  ppeerrmmeett  ddee  rréégglleerr  lleess  ddii ff ff iiccuull ttééss  aayyaanntt  mmoottiivvéé  llaa  nnééggoocciiaattiioonn  

ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn3399..    

LLaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddeess  eeff ffeettss  dduu  RRèègglleemmeenntt  ppeerrmmeett  dd’’ eennvviissaaggeerr  ppaarr  llaa  ssuuii ttee  llee  cchhaammpp  

tteerrrrii ttoorriiaall   ccoouuvveerrtt  ppaarr  llaa  ccoonnvveennttiioonn..    

bb    LL eess  rr èègglleess  dd’’ aappppll iiccaatt iioonn  ddaannss  ll ’’ eessppaaccee  dduu  RRèègglleemmeenntt   

LLee  cchhaammpp  ssppaattiiaall   dd’’ aappppll iiccaattiioonn  dduu  RRèègglleemmeenntt  ddee  nnoonn  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn  ddaannss  ll ’’ UUEEMMOOAA  nnee  

ssoouullèèvvee  ppaass  ddeess  iinnqquuiiééttuuddeess  ppaarrttiiccuull iièèrreess,,  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  aauuccuunn  ddeess  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess  nn’’ aa  uunn  

                                                           
3399  BB..  CCAASSTTAAGGNNEEDDEE,,  PPrréécciiss  ddee  ffiissccaall ii ttéé,,    oopp..  ccii tt..,,  pp..  330011..  
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ddéémmeemmbbrreemmeenntt  tteerrrrii ttoorriiaall   eenn  ddeehhoorrss  ddee  ssoonn  tteerrrrii ttooii rree..  DDee  pplluuss,,  aauuccuunn  ÉÉttaatt  nn’’ aayyaanntt  

eexxpprreesssséémmeenntt  ddeemmaannddéé  ddeess  ddéérrooggaattiioonnss  ppaarrttiiccuull iièèrreess  ddaannss  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  RRèègglleemmeenntt,,  ccee  

ddeerrnniieerr  ss’’ aappppll iiqquuee  ssuurr  ll ’’ eennsseemmbbllee  dduu  tteerrrrii ttooii rree  ccoommmmuunnaauuttaaii rree  qquuii   ss’’ éétteenndd  aauuxx  tteerrrrii ttooii rreess  ddeess  

hhuuii tt  ppaayyss  mmeemmbbrreess..  EEnn  ttoouuss  lleess  ccaass,,  llee  pprréésseenntt  RRèègglleemmeenntt  ss’’ aappppll iiqquuee  ddaannss  ll ’’ eessppaaccee  

ggééooggrraapphhiiqquuee  ddééll iimmii ttéé  ppaarr  ll ’’ aaii rree  dd’’ eexxeerrcciiccee  ddee  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  ppooll ii ttiiqquuee  ddee  cchhaaccuunn  ddeess  ÉÉttaattss--

mmeemmbbrreess4400..    

UUnnee  iinncceerrttii ttuuddee  eexxiissttee  cceeppeennddaanntt  ssuurr  lleess  eessppaacceess  mmaarrii ttiimmeess  ddeess  ÉÉttaattss  aayyaanntt  ddeess  bboorrdduurreess  

mmaarrii ttiimmeess..  EEnn  eeff ffeett,,  ccoommmmee  llee  ffaaii tt  rreemmaarrqquueerr  llee  pprrooffeesssseeuurr  CCAASSTTAAGGNNEEDDEE  BBeerrnnaarrdd,,  lleess  ÉÉttaattss  

ppoossssééddaanntt  uunnee  bboorrdduurree  mmaarrii ttiimmee  oonntt  aauujjoouurrdd’’ hhuuii   tteennddaannccee  àà  éétteennddrree  lleeuurrss  ddrrooii ttss  ssuurr  lleess  

eessppaacceess  mmaarriinnss  jjoouuxxttaanntt  lleeuurrss  ccôôtteess  ;;  ccee  qquuii   ppoossee  llee  pprroobbllèèmmee  ddee  ll ’’ aappppll iiccaabbii ll ii ttéé  ddeess  nnoorrmmeess  

ff iissccaalleess  aauuxx  zzoonneess  mmaarrii ttiimmeess4411..    

LLaa  rrééppoonnssee  àà  cceettttee  iinntteerrrrooggaattiioonn  ttrroouuvvee  ssaa  ssoolluuttiioonn  eenn  ddrrooii tt  ddee  llaa  mmeerr..  EEnn  eeff ffeett,,  lleess  ttrraavvaauuxx  

ddeess  CCoonnfféérreenncceess  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  ssuurr  llaa  ddééll iimmii ttaattiioonn  ddee  ll ’’ eessppaaccee  ééttaattiiqquuee,,  oonntt  ccoonnssaaccrréé  llee  

pprriinncciippee  ddee  ll ’’ eexxeerrcciiccee  ddee  pplleeiinn  ddrrooii tt  ddee  llaa  llééggiissllaattiioonn  ff iissccaallee  ddee  ddrrooii tt  ccoommmmuunnee  ddeess  ÉÉttaattss  ssuurr  llaa  

mmeerr  tteerrrrii ttoorriiaallee4422..    

EEnn  rreevvaanncchhee,,  lleess  ddiivveerrggeenncceess  ppeerrssiisstteenntt  ssuurr  ll ’’ eexxeerrcciiccee  ddee  llaa  ccoommppéétteennccee  ddeess  ÉÉttaattss  ssuurr  llee  

ppllaatteeaauu  ccoonnttiinneennttaall   eett  llaa  zzoonnee  ééccoonnoommiiqquuee  eexxcclluussiivvee..  MMêêmmee  ssii   ddee  nnoommbbrreeuuxx  ÉÉttaattss  oonntt  aaff ff ii rrmméé  

ddeess  ddrrooii ttss  ppaarrttiiccuull iieerrss  ssuurr  cceess  eessppaacceess  mmaarrii ttiimmeess,,  ii ll   ffaauutt  aaddmmeettttrree  qquuee  rraarreess  ssoonntt  lleess  

ddiissppoossii ttiioonnss  ddeess  llooiiss  ff iissccaalleess  qquuii ,,  ddee  mmaanniièèrree  eexxppll iiccii ttee,,  ffoonntt  rrééfféérreennccee  aauuxx  eessppaacceess  

mmaarrii ttiimmeess4433..  TToouutteeffooiiss,,  ii ll   aappppaarraaîîtt  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  qquuee  cceerrttaaiinneess  ÉÉttaattss  aaff ff ii rrmmeenntt,,  ddaannss  llee  

ddiissppoossii ttii ff   ddeess  ccoonnvveennttiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  qquu’’ eell lleess  ssiiggnneenntt,,  llee  pplleeiinn  eexxeerrcciiccee  ddee  lleeuurr  

ssoouuvveerraaiinneettéé  ff iissccaallee  ssuurr  lleess  zzoonneess  mmaarrii ttiimmeess  ssuurr  lleessqquueellss  ii llss  eexxeerrcceenntt  ddeess  ddrrooii ttss  eexxcclluussii ffss  eenn  

mmaattiièèrree  ddee  rreecchheerrcchhee  eett  dd’’ eexxppllooii ttaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreell lleess4444..        

LLee  RRèègglleemmeenntt  ddee  nnoonn  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn  nn’’ aappppoorrttee  ppaass  ddee  pprréécciissiioonn  ssuurr  ll ’’ éétteenndduuee  ddee  ssoonn  

cchhaammpp  dd’’ aappppll iiccaattiioonn  eexxttrraatteerrrrii ttoorriiaallee,,  ssaauuff   àà  rreeccoonnnnaaîîttrree,,  ddaannss  uunnee  ffoorrmmuullaattiioonn  vvaagguuee,,  qquuee  sseess  

ddiissppoossii ttiioonnss  ss’’ aappppll iiqquueenntt  aauuxx  bbéénnééff iicceess  pprroovveennaanntt  ddee  ll ’’ eexxppllooii ttaattiioonn,,  eenn  ttrraaff iicc  iinntteerrnnaattiioonnaall ,,  ddee  

nnaavvii rreess  oouu  dd’’ aaéérroonneeffss  ((aarrtt..  99  aall ..  11))..  MMaaiiss  oonn  ppeeuutt  aaddmmeettttrree  qquuee  ll ’’ éétteenndduuee  ddee  llaa  zzoonnee  mmaarrii ttiimmee  

ssuurr  llaaqquueell llee  ii ll   ss’’ aappppll iiqquuee  eesstt  ddéétteerrmmiinnééee  ppaarr  lleess  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess..  

                                                           
4400  BB..  CCAASSTTAAGGNNEEDDEE,,  PPrréécciiss  ddee  ffiissccaall ii ttéé……»»,,    oopp..  ccii tt..,,  pp..  330022..  

4411  BB..  CCAASSTTAAGGNNEEDDEE,,  PPrréécciiss  ddee  ffiissccaall ii ttéé……,,  oopp..  ccii tt..,,  pp..  330022..  

4422  II ll   eesstt  aaddmmiiss  eenn  eeff ffeett  qquuee  llaa  llaarrggeeuurr  ddee  llaa  mmeerr  tteerrrrii ttoorriiaallee  nnee  ppeeuutt  eexxccééddeerr  1122  mmii ll lleess  mmaarriinnss..  TToouuss  lleess  EEttaattss  
nn’’ aaddhhèèrreenntt  ppaass  àà  cceettttee  ll iimmiittee..  

4433  BB..  CCAASSTTAAGGNNEEDDEE,,  PPrréécciiss  ddee  ffiissccaall ii ttéé……,,  oopp..  ccii tt..,,  pp..  330077..  

4444  IIbbiidd..  
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LLaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  cchhaammpp  dd’’ aappppll iiccaattiioonn  ssppaattiioo--tteemmppoorreell   ppeerrmmeett  ddee  ss’’ iinntteerrrrooggeerr  ssuurr  llee  

rrééggiimmee  dd’’ iimmppoossii ttiioonn  dduu  rrèègglleemmeenntt  nn°°0088//22000088..  

  

22  ::   LL ee  cchhaammpp  dd’’ aappppll iiccaatt iioonn  mmaatteerr iiaaee--ppeerr ssoonnaaee    

II ll   ss’’ aaggii tt  ddee  ddéétteerrmmiinneerr  lleess  ppeerrssoonnnneess  vviissééeess  ppaarr  ll ’’ iimmppôôtt  eett  lleess  ccaattééggoorriieess  dd’’ iimmppôôttss  qquu’’ ii ll   

ccoouuvvrree..  

aa    LL eess  ppeerr ssoonnnneess  vviissééeess  

LL’’ iiddeennttii ff iiccaattiioonn  ddeess  ppeerrssoonnnneess  àà  qquuii   ss’’ aappppll iiqquuee  uunn  ddiissppoossii ttii ff   ff iissccaall   eesstt  iimmppoorrttaannttee  eenn  ddrrooii tt  

ff iissccaall   ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  sseeuulleess  cceess  ppeerrssoonnnneess  ssoonntt  aauuttoorriissééeess  àà  iinnvvooqquueerr  cceess  rrèègglleess..  MMaaiiss  àà  

ll ’’ iinnvveerrssee,,  cceess  ppeerrssoonnnneess  ppeeuuvveenntt  ssee  lleess  vvooii rr  iimmppoosseerr 4455..    

EEnn  ttaanntt  qquu’’ aaccttee  ccoommmmuunnaauuttaaii rree  ddéérriivvéé,,  llee  rrèègglleemmeenntt  nn°°0088  eesstt  ddeessttiinnéé  aauuxx  rreessssoorrttiissssaannttss  

ccoommmmuunnaauuttaaii rreess..  CC’’ eesstt  ddii rree  qquuee  lleess  ddiissppoossii ttiioonnss  dduu  RRèègglleemmeenntt  ddee  nnoonn  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn  

pprrooccuurreenntt  lleeuurrss  aavvaannttaaggeess  aauuxx  rreessssoorrttiissssaannttss  ccoommmmuunnaauuttaaii rreess,,  cc’’ eesstt--àà--ddii rree  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  

pphhyyssiiqquueess  oouu  mmoorraalleess  aayyaanntt  llaa  nnaattiioonnaall ii ttéé  dd’’ uunn  ÉÉttaatt--mmeemmbbrree..  TToouutteeffooiiss,,  eell lleess  ppeeuuvveenntt  

ss’’ aappppll iiqquueerr  aauuxx  ccoonnttrriibbuuaabblleess  ééttrraannggeerrss  qquuii   ssoonntt  rrééssiiddeennttss  ddaannss  ll ’’ eessppaaccee  ccoommmmuunnaauuttaaii rree  

ccoommmmee  ii ll   eesstt  ccllaaii rreemmeenntt  iinnddiiqquuéé  àà  ll ’’ aarrttiiccllee  55))  ::  ««  llee  pprréésseenntt  RRèègglleemmeenntt  ss’’ aappppll iiqquuee  aauuxx  

ppeerrssoonnnneess  qquuii   ssoonntt  ddeess  rrééssiiddeennttss  dd’’ uunn  oouu  ddee  pplluussiieeuurrss  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess  ddee  ll ’’ UUEEMMOOAA..  LLee  

pprréésseenntt  RRèègglleemmeenntt  ss’’ aappppll iiqquuee  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  qquuii   ssoonntt  ddeess  rrééssiiddeennttss  dd’’ uunn  oouu  ddee  pplluussiieeuurrss  

EEttaattss  »»    

LLaa  nnoottiioonn  ddee  rrééssiiddeenntt  dd’’ uunn  ÉÉttaatt--mmeemmbbrree  eesstt  ddééff iinniiee  ppaarr  ll ’’ aarrttiiccllee  33  aall ..  11  dduu  RRèègglleemmeenntt  

nn°°0088//22000088//CCMM//UUEEMMOOAA  qquuii   ddiissppoossee  qquu’’ ««  aauu  sseennss  dduu  pprréésseenntt  RRèègglleemmeenntt,,  ll ’’ eexxpprreessssiioonn  ««  

rrééssiiddeenntt  dd’’ uunn  ÉÉttaatt  mmeemmbbrree»»  ddééssiiggnnee  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  qquuii ,,  eenn  vveerrttuu  ddee  llaa  llééggiissllaattiioonn  dduuddii tt  ÉÉttaatt  

eesstt  aassssuujjeettttiiee  àà  ll ’’ iimmppôôtt  ddaannss  cceett  ÉÉttaatt,,  eenn  rraaiissoonn  ddee  ssoonn  ddoommiiccii llee,,  ddee  ssaa  rrééssiiddeennccee,,  ddee  ssoonn  ssiièèggee  

ddee  ddii rreeccttiioonn  oouu  ddee  ttoouutt  aauuttrree  ccrr ii ttèèrree  ddee  nnaattuurree  aannaalloogguuee  »»..      

LLee  ccrrii ttèèrree  dduu  ddoommiiccii llee  eesstt  uunn  éélléémmeenntt  ffoonnddaammeennttaall   eenn  mmaattiièèrree  ff iissccaallee,,  qquuii   ppeerrmmeett  ddee  

ddéétteerrmmiinneerr  ssii   llee  ccoonnttrriibbuuaabbllee  eennttrree  oouu  nnoonn  ddaannss  llee  cchhaammpp  dd’’ aappppll iiccaattiioonn  ddee  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  

ff iissccaallee..  LL’’ iiddeennttii ff iiccaattiioonn  dduu  ddoommiiccii llee  ppeerrmmeett  ddoonncc  ddee  ddéétteerrmmiinneerr  ll ’’ éétteenndduuee  ddeess  oobbll iiggaattiioonnss  

ff iissccaalleess  dduu  ccoonnttrriibbuuaabbllee  ddoommiiccii ll iiéé  oouu  nnoonn4466..  LLaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  dduu  ddoommiiccii llee  ff iissccaall   eesstt  aauussssii   

eesssseennttiieell llee  ppoouurr  lleess  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess  qquuee  mmoorraalleess..    

                                                           
4455  GG..  TTIIXXIIEERR,,  GG..  GGEESSTT,,  JJ..  KKEERROOGGUUEESS;;  DDrrooii tt  ffiissccaall   iinntteerrnnaattiioonnaall ,,  LLiibbrraaiirriieess  tteecchhnniiqquueess,,  PPaarriiss,,  11997799,,  pp..  116655..  

4466  BBrruunnoo  GGOOUUTTHHIIEERREE,,  LLeess  iimmppôôttss  ddaannss  lleess  aaffffaaiirreess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess,,  88ee  ééddii ttiioonn,,  FFrraanncciiss  LLEEFFEEBBVVRREE,,  PPaarriiss,,  
22001100,,  pp..  447733..  
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PPoouurr  lleess  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess,,  llee  ddoommiiccii llee  ddooii tt  êêttrree  eenntteenndduu  nnoonn  ppaass  aauu  sseennss  cciivvii ll ,,  mmaaiiss  

sseelloonn  ssoonn  aacccceeppttiioonn  ff iissccaallee..  SS’’ ii ll   ppeeuutt  ccooïïnncciiddeerr  aavveecc  llee  ddoommiiccii llee  cciivvii ll ,,  llee  ddoommiiccii llee  ff iissccaall   eesstt  

ddééff iinnii   eenn  ddrrooii tt  ff iissccaall   sseelloonn  ddeess  ccrrii ttèèrreess  aall tteerrnnaattii ffss..  DDaannss  llee  ddrrooii tt  ccoommmmuunnaauuttaaii rree  UUEEMMOOAA,,  lleess  

rrèègglleess  ddee  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  dduu  ddoommiiccii llee  ssoonntt  éénnoonnccééeess  aauuxx  aarrttiicclleess  33  dduu  RRèègglleemmeenntt  nn°°0088//  22000088  eett  

aauuxx    aarrttiicclleess  33  eett  44  dduu  RRèègglleemmeenntt  dd’’ eexxééccuuttiioonn  sseelloonn  ddeess  ccrrii ttèèrreess  aall tteerrnnaattii ffss..  CCee  ssoonntt  ::  

--  ll ’’ ÉÉttaatt--mmeemmbbrree  ooùù  llee  ccoonnttrriibbuuaabbllee  aa  ssoonn  ««  ffooyyeerr  dd’’ hhaabbii ttaattiioonn  ppeerrmmaanneenntt  »»  ;;  

--  ll ’’ ÉÉttaatt--mmeemmbbrree  aavveecc  lleeqquueell   sseess  ll iieennss  ppeerrssoonnnneellss  eett  ééccoonnoommiiqquueess  ssoonntt  lleess  pplluuss  ééttrrooii ttss  ppaarrccee  

qquu’’ ii ll   ss’’ yy  ttrroouuvvee  llee  cceennttrree  ddeess  iinnttéérrêêttss  vvii ttaauuxx..  

--  ll ’’ ÉÉttaatt--mmeemmbbrree  ooùù  eell llee  ssééjjoouurrnnee  ddee  ffaaççoonn  hhaabbii ttuueell llee  ;;  

CCeess  ccrrii ttèèrreess  nnee  ssoonntt  ppaass  ccuummuullaattii ffss,,  ii ll   ssuuffff ii tt  qquu’’ uunn  sseeuull   ssooii tt  rreennccoonnttrréé  ppoouurr  qquuee  llaa  

ddoommiiccii ll iiaattiioonn  ddaannss  uunn  ÉÉttaatt--mmeemmbbrree  ssooii tt  ééttaabbll iiee..  II ll   ccoonnvviieenntt  ddee  pprréécciisseerr  qquuee  ddaannss  llee  RRèègglleemmeenntt  

nn°°0088//CCMM//UUEEMMOOAA  dduu  2266  sseepptteemmbbrree  22000088,,  llee  ccrrii ttèèrree  ddeess  ll iieennss  ppeerrssoonnnneellss  eett  ééccoonnoommiiqquueess  ééttaaii tt  

ccoonnffoonndduu  aauu  cceennttrree  dd’’ iinnttéérrêêttss  vvii ttaauuxx  ((aarrtt..  33--22aa))..  CCeettttee  ffoorrmmuullaattiioonn  ffaaiissaaii tt  ccrrooii rree  qquu’’ ii ll   ss’’ aaggiissssaaii tt  

ddee  ddeeuuxx  nnoottiioonnss  ddii ff fféérreenntteess..  OOrr,,  eenn  aaddmmeettttaanntt  uunnee  tteell llee  ccoonnffuussiioonn,,  ii ll   aauurraaii tt  ééttéé  rreeggrreettttaabbllee  ddee  

ssaavvooii rr  qquuee  llee  ccoonntteennuu  ddeess  ddeeuuxx  nnoottiioonnss  nn’’ aavvaaii tt  ppaass  ééttéé  aappppoorrttéé  ddaannss  llee  tteexxttee..  DDeevvaanntt  llee  rriissqquuee  

ddee  ddiivveerrggeennccee  ddoonntt  ééttaaii tt  ppoorrtteeuurr  llee  ccrrii ttèèrree  ddeess  ll iieennss  ppeerrssoonnnneellss  eett  ééccoonnoommiiqquueess,,  llee  RRèègglleemmeenntt  

nn°°0088//22000088  dd’’ eexxééccuuttiioonn  eesstt  vveennuu  pprréécciisseerr  qquuee  ccee  ccrrii ttèèrree  ddooii tt  êêttrree  pplluuttôôtt  ddéétteerrmmiinnéé  sseelloonn  llee  

ccrrii ttèèrree  dduu  cceennttrree  ddeess  iinnttéérrêêttss  vvii ttaauuxx4477..  

PPaarr  aaii ll lleeuurrss,,  llee  RRèègglleemmeenntt  dd’’ eexxééccuuttiioonn  nn°°0055//22001100  aappppoorrttee  uunnee  ddoouubbllee  pprréécciissiioonn  ssuurr  llee  

ddoommiiccii llee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  mmoorraalleess  qquuii   nnee  rreessssoorrttiisssseenntt  ppaass  dduu  ccoonntteennuu  ddee  ll ’’ aarrttiiccllee  33  dduu  

RRèègglleemmeenntt  nn°°0088//22000088..    

LLaa  pprreemmiièèrree  pprréécciissiioonn  aa  ccoonnssiissttéé  àà  rreennvvooyyeerr  aauu  ddrrooii tt  ddeess  ssoocciiééttééss  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  dduu  

ddoommiiccii llee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  mmoorraalleess..  EEnn  eeff ffeett,,  ii ll   aa  ppaarruu  nnéécceessssaaii rree  aauu  ccoommii ttéé  ddeess  eexxppeerrttss  ff iissccaauuxx  ddee  

ll ’’ UUEEMMOOAA  ddee  pprréécciisseerr  qquuee  llee  ddoommiiccii llee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  mmoorraalleess  eesstt  ddéétteerrmmiinnéé  sseelloonn  lleess  rrèègglleess  ddee  

ssoocciiééttéé..  LLaa  ff iinnaall ii ttéé  dd’’ uunnee  tteell llee  pprréécciissiioonn  eesstt  ddee  lleevveerr  ttoouuttee  ccoonnffuussiioonn  aavveecc  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  dduu  

ddoommiiccii llee  aauu  rreeggaarrdd  dd’’ aauuttrreess  llééggiissllaattiioonnss  ccoommmmee  llee  ddrrooii tt  ff iissccaall   oouu  llee  ddrrooii tt  cciivvii ll ..  LLee  rreennvvooii   aauu  

ddrrooii tt  ddeess  ssoocciiééttééss  ppeerrmmeett    aaiinnssii   dd’’ éévvii tteerr  ttoouutt  ccoonnff ll ii tt  dd’’ iinntteerrpprrééttaattiioonn  ddaannss  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  dduu  

ddoommiiccii llee,,  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  llee  ddrrooii tt  ddeess  ssoocciiééttééss  eesstt  hhaarrmmoonniisséé  ddaannss  ll ’’ eessppaaccee  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddeess  

aacctteess  uunnii ffoorrmmeess  ddee  ll ’’ OOrrggaanniissaattiioonn  ppoouurr  ll ’’ hhaarrmmoonniissaattiioonn  dduu  ddrrooii tt  ddeess  aaff ffaaii rreess  eenn  AAffrriiqquuee4488..  

                                                           

4477  DDeevvaanntt  lleess  ddii ff ff iiccuull ttééss  nnééeess  ddee  ll ’’ aappppll iiccaattiioonn  ddee  pplluussiieeuurrss  ddiissppoossii ttiioonnss  dduu  RRèègglleemmeenntt  nn°°0088//22000088,,  cceerrttaaiinneess  
aaddmmiinniissttrraattiioonnss  ff iissccaalleess  oonntt  aaddrreesssséé  ddeess  ccoorrrreessppoonnddaanncceess  àà  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ppoouurr  aavvooiirr  ddeess  ééccllaaiirrcciisssseemmeennttss  ssuurr  
ll ’’ aappppll iiccaattiioonn  dduu  RRèègglleemmeenntt..  LLaa  CCoommmmiissssiioonn,,  ssuurr  ddééllééggaattiioonn  dduu  CCoonnsseeii ll   ddeess  MMiinniissttrreess    ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll ’’ aarrttiiccllee  
2244  dduu  TTrraaii ttéé,,  aaddooppttaa  llee  RRèègglleemmeenntt  nn°°000055//    22001100  ppoouurr  ffaaccii ll ii tteerr  ll ’’ aappppll iiccaattiioonn  dduu  RRèègglleemmeenntt  nn°°0088//22000088..    
4488  AAcctteess  uunnii ffoorrmmeess  rreellaattii ffss  aauu  ddrrooii tt  ddeess  ssoocciiééttééss  ccoommmmeerrcciiaalleess  eett  lleess  ggrroouuppeemmeennttss  dd’’ iinnttéérrêêttss  ééccoonnoommiiqquueess  
((AAUUDDSSGGIIEE))  iinn  JJ..OO..  OOHHAADDAA  nn°°  22,,  0011//1100//11999977..  
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LLee  RRèègglleemmeenntt  éétteenndd  llaa  nnoottiioonn  ddee  ppeerrssoonnnnee  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  mmoorraalleess..  EEnn  eeff ffeett,,  ssii   ddaannss  llaa  

ffoorrmmuullaattiioonn  ddee  ll ’’ aall iinnééaa  11  ddee  cceettttee  ddiissppoossii ttiioonn,,  llaa  nnoottiioonn  ddee  ««  rrééssiiddeenntt  dd’’ uunn  ÉÉttaatt  mmeemmbbrree  »»  

ppoouuvvaaii tt  êêttrree  ccoonnssiiddéérrééee  ccoommmmee  rreennvvooyyaanntt  aauussssii   bbiieenn  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess  qquuee  mmoorraalleess4499,,  

llaa  lleeccttuurree  ddeess  aall iinnééaass  ssuuiivvaannttss  iinnddiiqquueenntt  qquuee  cceettttee  eexxpprreessssiioonn  ééttaaii tt  rréésseerrvvééee  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  

pphhyyssiiqquueess..  DDuu  rreessttee,,  llaa  nnoottiioonn  ddee  ppeerrssoonnnnee  ééttaaii tt  uuttii ll iissééee  ppoouurr  ddééssiiggnneerr  lleess  ppeerrssoonnnneess  

pphhyyssiiqquueess..  CC’’ eesstt  ppoouurr  lleevveerr  cceettttee  ccoonnffuussiioonn  qquuee  llaa  nnoouuvveell llee  ffoorrmmuullaattiioonn  ddee  ll ’’ aarrttiiccllee  33  eett  llee  

nnoouuvveell   aarrttiiccllee  dduu  RRèègglleemmeenntt  dd’’ eexxééccuuttiioonn  nn°°0055//22001100  ddiissttiinngguueenntt  lleess  ccrrii ttèèrreess  ddee  rrééssiiddeenntt  sseelloonn  

qquu’’ ii ll   ss’’ aaggii tt  ddee  ppeerrssoonnnnee  pphhyyssiiqquuee  oouu  ddee  ppeerrssoonnnnee  mmoorraallee..  SSeelloonn  cceess  ccllaarrii ff iiccaattiioonnss,,  llee  ddoommiiccii llee  

ddeess  ppeerrssoonnnneess  mmoorraalleess  eesstt  ddéétteerrmmiinnéé  sseelloonn  lleess  ccrrii ttèèrreess  ssuuiivvaannttss  ::  

--  ppaarr  lleess  rrèègglleess  dduu  ddrrooii tt  ddeess  ssoocciiééttééss  ;;  

  --  ppaarr  llaa  llééggiissllaattiioonn  nnaattiioonnaallee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ddrrooii tt  ddeess  ssoocciiééttééss  ;;    

--  llee  ssiièèggee  ddee  ddii rreeccttiioonn  eeff ffeeccttiivvee  ((cc’’ eesstt  àà  ddii rree  llee  ll iieeuu  ooùù  ssoonntt  pprriisseess  lleess  ddéécciissiioonnss  ccllééss  ssuurr  llee  

ppllaann  ddee  llaa  ggeessttiioonn  eett  ssuurr  llee  ppllaann  ccoommmmeerrcciiaall   ppoouurr  llaa  ccoonndduuii ttee  ddeess  aaccttiivvii ttééss  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  

mmoorraallee))..    

  UUnnee  cceerrttaaiinnee  pprruuddeennccee  ssee  ddééggaaggee  ddee  cceess  pprriinncciippeess  ddii rreecctteeuurrss  dduu  ddoommiiccii llee  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  

mmoorraallee..  EEnn  eeff ffeett,,  ii ll   aa  ppaarruu  nnéécceessssaaii rree  aauu  llééggiissllaatteeuurr  ccoommmmuunnaauuttaaii rree,,  ppoouurr  ppaarreerr  àà  ttoouutt  rriissqquuee  ddee  

ddiivveerrggeennccee  eennttrree  lleess  llééggiissllaattiioonnss  ddeess  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess,,  ddee  pprréécciisseerr  qquuee,,  ss’’ ii ll   aappppaarrttiieenntt  aauuxx  ddrrooii ttss  

nnaattiioonnaauuxx  ddee  ddéétteerrmmiinneerr  llee  ddoommiiccii llee  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  mmoorraallee  sseelloonn  lleess  rrèègglleess  dduu  ddrrooii tt  ddeess  

ssoocciiééttééss,,  llee  pprriinncciippaall   ccrrii ttèèrree  ddee  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  dduu  ddoommiiccii llee  eesstt  llee  ssiièèggee  ddee  llaa  ddii rreeccttiioonn  eeff ffeeccttiivvee  

((aarrtt  44..  RRèègglleemmeenntt  dd’’ eexxééccuuttiioonn))..  

  TToouutteeffooiiss,,  cceettttee  ccllaarrii ff iiccaattiioonn  nnee  llèèvvee  ppaass  ttoouuss  lleess  rriissqquueess  ddee  ddiivveerrggeennccee  ddaannss  llaa  

ddéétteerrmmiinnaattiioonn  dduu  ddoommiiccii llee  ddeess  ssoocciiééttééss  eenn  rraaiissoonn  ddee  ll ’’ iinnttrroodduuccttiioonn,,  ddaannss  uunnee  ffoorrmmuullaattiioonn  

vvaagguuee,,  dd’’ uunnee  mmaarrggee  nnaattiioonnaallee  dd’’ aapppprréécciiaattiioonn..  EEnn  eeff ffeett,,  ll ’’ aarrttiiccllee  44  dduu  rrèègglleemmeenntt  dd’’ eexxééccuuttiioonn  

pprréévvooii tt  qquuee  llee  ssiièèggee  ddee  llaa  ddii rreeccttiioonn  ppeeuutt  êêttrree  ddéétteerrmmiinnéé  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ««    ttoouuss  lleess  ffaaii ttss  eett  

ccii rrccoonnssttaanncceess  ppeerrttiinneennttss  »»..  AAuu  ddeemmeeuurraanntt,,  ll ’’ aappppaarrtteennaannccee  ddeess  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess  ddee  ll ’’ UUEEMMOOAA  àà  

ll ’’ OOrrggaanniissaattiioonn  ppoouurr  ll ’’ hhaarrmmoonniissaattiioonn  dduu  ddrrooii tt  ddeess  aaff ffaaii rreess  eenn  AAffrriiqquuee  ((OOHHAADDAA))  ddeevvrraaii tt  

ffaaccii ll ii tteerr  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  dduu  ddoommiiccii llee  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  mmoorraallee..  AAuussssii ,,  sseelloonn  lleess  aacctteess  uunnii ffoorrmmeess  

rreellaattii ffss  aauu  ddrrooii tt  ddeess  ssoocciiééttééss  ccoommmmeerrcciiaalleess  eett  lleess  ggrroouuppeemmeennttss  dd’’ iinnttéérrêêttss  ééccoonnoommiiqquueess,,  llee  

ddoommiiccii llee  eesstt  ddéétteerrmmiinnéé  sseelloonn  llee  ssiièèggee  ssoocciiaall5500..  AAuussssii ,,  ««  ccee  ssiièèggee  ssoocciiaall   ddooii tt  êêttrree  ffiixxéé,,  aauu  cchhooiixx  

ddeess  aassssoocciiééss,,  ssooii tt  aauu  ll iieeuu  dduu  pprr iinncciippaall   ééttaabbll iisssseemmeenntt  ddee  llaa  ssoocciiééttéé,,  ssooii tt  àà  ssoonn  cceennttrree  ddee  
                                                           
4499  SSeelloonn  ll ’’ aarrttiiccllee  22  cc))  llee  tteerrmmee  ««  ppeerrssoonnnnee  »»  ccoommpprreenndd  lleess  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess,,  lleess  ssoocciiééttééss  eett  ttoouuss  aauuttrreess  

ggrroouuppeemmeennttss  ddee  ppeerrssoonnnneess  »» 

5500  AArrtt..  2233  AAcctteess  uunnii ffoorrmmeess  rreellaattii ffss  aauu  ddrrooii tt  ddeess  ssoocciiééttééss  ccoommmmeerrcciiaalleess  eett  lleess  ggrroouuppeemmeennttss  dd’’ iinnttéérrêêttss  
ééccoonnoommiiqquueess  ((AAUUDDSSGGIIEE))  iinn  JJ..OO..  OOHHAADDAA  nn°°  22,,  0011//1100//11999977..  VVooiirr  llee  ccoommmmeennttaaiirree  ddee  PPaauull--GGéérraarrdd  
PPOOUUGGOOUUEE,,  JJoosseettttee  NNGGUUEEBBOOUU--TTOOUUKKAAMM,,  FFrraannççooiiss  AANNOOUUKKAAHHAA,,  iinn  OOHHAADDAA,,  TTrraaii ttéé  eett  aacctteess  
uunnii ffoorrmmeess  ccoommmmeennttééss  eett  aannnnoottééss,,  JJuurriissccooppee,,  33ee  ééddii ttiioonn,,  22000088,,  pp..  330011--338811..  
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ddii rreeccttiioonn  aaddmmiinniissttrraattiivvee  eett  ffiinnaanncciièèrree  »»5511..  IIll   eesstt  àà  cceett  eeff ffeett  pprréécciisséé  qquuee  llee  ssiièèggee  ssoocciiaall   ««    nnee  

ppeeuutt  ppaass  êêttrree  ccoonnssttii ttuuéé  uunniiqquueemmeenntt  ppaarr  uunnee  ddoommiiccii ll iiaattiioonn  àà  uunnee  bbooîîttee  ppoossttaallee..  II ll   ddooii tt  êêttrree  

llooccaall iisséé  ppaarr  uunnee  aaddrreessssee  oouu  uunnee  iinnddiiccaattiioonn  ggééooggrraapphhiiqquuee  ssuuffffiissaammmmeenntt  pprréécciissee  »»  5522;;        

LL’’ AAccttee  uunnii ffoorrmmee  rreellaattii ff   aauu  ddrrooii tt  ddeess  ssoocciiééttééss  ccoommmmeerrcciiaalleess  eett  lleess  ggrroouuppeemmeennttss  dd’’ iinnttéérrêêttss  

ééccoonnoommiiqquueess  ddee  ll ’’ OOHHAADDAA  nnee  ccoouuvvrraanntt  qquu’’ uunnee  ppaarrtt  iimmppoorrttaannttee  ddeess  ssoocciiééttééss,,  nnoottaammmmeenntt,,      lleess  

ssoocciiééttééss  ppaarr  aaccttiioonnss  ((SSAA,,  SSCCSS,,  SSAARRLL)),,  lleess  ssoocciiééttééss  ddee  ppeerrssoonnnneess  ((SSNNCC))  eett  lleess  ggrroouuppeemmeennttss  

dd’’ iinnttéérrêêttss  ééccoonnoommiiqquueess,,  llee  rreennvvooii   aauuxx  llééggiissllaattiioonnss  nnaattiioonnaalleess  nnee  ccoonncceerrnneerraaii tt  qquuee  ««  lleess  ssoocciiééttééss  

mmuuttuueell lleess  eett  lleess  ccooooppéérraattiivveess  eennttiièèrreemmeenntt  cciivvii lleess  qquuii   rreesstteenntt  eenn  ddeehhoorrss  dduu  cchhaammpp  dd’’ aappppll iiccaattiioonn  

ddee  ll ’’ aaccttee  uunnii ffoorrmmee  ssuurr  llee  ddrrooii tt  ddeess  ssoocciiééttééss  eett  lleess  ggrroouuppeemmeennttss  dd’’ iinnttéérrêêtt  ééccoonnoommiiqquuee  5533  »»..  

PPoouurr  ffaaccii ll ii tteerr  ll ’’ aappppll iiccaattiioonn  ddee  ttoouutteess  sseess  rrèègglleess,,  llee  rrèègglleemmeenntt  nn°°0088//22000088  pprréévvooii tt  ddeess  

ddiissppoossii ttiioonnss  ssppéécciiaalleess  ddee  nnoonn--ddiissccrriimmiinnaattiioonn  eenn  ffaavveeuurr  ddeess  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess  eett  mmoorraalleess  qquuii   

ssoonntt  rreessssoorrttiissssaanntteess  ddee  ll ’’ UUnniioonn..  IIll   eesstt  eenn  eeff ffeett  iinnddiiqquuéé  ddaannss  ll ’’ aarrttiiccllee  3377  qquuee  ««    lleess  nnaattiioonnaauuxx  

dd’’ uunn  ÉÉttaatt  mmeemmbbrree  nnee  ssoonntt  ssoouummiiss  ddaannss  lleess  aauuttrreess  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess  àà  aauuccuunnee  iimmppoossii ttiioonn  oouu  

oobbll iiggaattiioonn  yy  rreellaattiivvee,,  qquuii   eesstt  aauuttrree  oouu  pplluuss  lloouurrddee  qquuee  cceell llee  àà  llaaqquueell llee  ssoonntt  oouu  ppoouurrrroonntt  êêttrree  

aassssuujjeettttiiss  lleess  nnaattiioonnaauuxx  ddee  cceett  aauuttrree  ÉÉttaatt  ssee  ttrroouuvvaanntt  ddaannss  llaa  mmêêmmee  ssii ttuuaattiioonn  »»..  

EEnn  ddrrooii tt  ff iissccaall   iinntteerrnnaattiioonnaall ,,  llee  pprriinncciippee  ddee  llaa  nnoonn--ddiissccrriimmiinnaattiioonn  pprroossccrrii tt  llaa  ddiissttiinnccttiioonn  qquuii   

ppeeuutt  êêttrree  ffoonnddééee  ssuurr  llee  ccrrii ttèèrree  ddee  nnaattiioonnaall ii ttéé  eett  pprreessccrrii tt  qquuee  lleess  nnaattiioonnaauuxx  ddeess  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess  

qquuii   ssoonntt  ddaannss  lleess  mmêêmmeess  ssii ttuuaattiioonnss  ssooiieenntt  ttrraaii ttééss  ddee  ffaaççoonn  iiddeennttiiqquuee..  SSeelloonn  llaa  ddooccttrriinnee,,  llaa  

ppoorrttééee  ddee  ccee  pprriinncciippee  eesstt  dd’’ iinntteerrddii rree  llee  ttrraaii tteemmeenntt  mmooiinnss  ffaavvoorraabbllee  ddeess  nnaattiioonnaauuxx  ddeess  ÉÉttaattss--

mmeemmbbrreess  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  sseess  pprroopprreess  nnaattiioonnaauuxx5544..  LLaa  ddooccttrriinnee    ddiissttiinngguuee  llee  pprriinncciippee  ddee  llaa  nnoonn--

ddiissccrriimmiinnaattiioonn  ddee  llaa  ««  ccllaauussee  dd’’ ééggaall ii ttéé  ddee  ttrraaii tteemmeenntt  »»5555,,  qquuii   vvaa  aauu--ddeellàà  dd’’ uunnee  ssiimmppllee  

iinntteerrddiiccttiioonn  ddee  ttrraaii tteemmeenntt  mmooiinnss  ffaavvoorraabbllee  ;;  eell llee  vvaa  nnoorrmmaalleemmeenntt  jjuussqquu’’ àà  iinntteerrddii rree  uunn  

ttrraaii tteemmeenntt  pplluuss  ffaavvoorraabbllee  ddeess  ééttrraannggeerrss  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  nnaattiioonnaauuxx5566..  

LLaa  ccllaauussee  ddee  nnoonn--ddiissccrriimmiinnaattiioonn  iinnssccrrii ttee  àà  ll ’’ aarrttiiccllee  3377  dduu  RRèègglleemmeenntt  nn°°0088//22000088  ddooii tt  êêttrree  

aassssiimmii llééee  ddaannss  llee  ddrrooii tt  ff iissccaall   UUEEMMOOAA,,  àà  llaa  ««  ccllaauussee  dd’’ ééggaall ii ttéé  ddee  ttrraaii tteemmeenntt  »»..  IIll   ddooii tt  eenn  êêttrree  

aaiinnssii     ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  llaa  ccllaauussee  dduu  ttrraaii tteemmeenntt  nnaattiioonnaall   eesstt  ccoonnssaaccrrééee  ppaarr  llee  TTrraaii ttéé  UUEEMMOOAA  

eenn  ccee  qquuii   ccoonncceerrnnee  llaa  ll iibbrree  ccii rrccuullaattiioonn  ddeess  ppeerrssoonnnneess,,  ddeess  sseerrvviicceess  eett  ddeess  ccaappii ttaauuxx  eett  llee  ddrrooii tt  

                                                           
5511  AArrtt..  2255,,  AAUUDDSSGGIIEE..  

5522  AArrtt..  2255,,  AAUUDDSSGGIIEE..  

5533  PPaauull--GGéérraarrdd  PPOOUUGGOOUUEE,,  JJoosseettttee  NNGGUUEEBBOOUU--TTOOUUKKAAMM,,  FFrraannççooiiss  AANNOOUUKKAAHHAA,,  ccoommmmeennttaaiirree  ddee  ll ’’ AAccttee  
uunnii ffoorrmmee  dduu  1177  aavvrrii ll   11999977  rreellaattii ff   aauu  ddrrooii tt  ddeess  ssoocciiééttééss  ccoommmmeerrcciiaalleess  eett  dduu  ggrroouuppeenntt  dd’’ iinnttéérrêêtt  ééccoonnoommiiqquuee,,  
JJ..OO..  OOHHAADDAA  nn°°  22,,  0011//1100//11999977,,  TTrraaii ttéé  eett  aacctteess  uunnii ffoorrmmeess  ccoommmmeennttééss  eett  aannnnoottééss,,  JJuurriissccooppee,,  33ee  ééddii ttiioonn,,  
22000088,,  pp..  333311..  

5544  BBrruunnoo  GGOOUUTTHHIIEERREE,,  LLeess  iimmppôôttss  ddaannss  lleess  aaffffaaiirreess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess,,    oopp..  ccii tt..,,  pp..  996633..  

5555  IIbbiidd..,,  pp..  996633..  

5566  IIbbiidd..  pp..  996633..  
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dd''ééttaabbll iisssseemmeenntt  ddaannss  ll ''eennsseemmbbllee  dduu  tteerrrrii ttooii rree  ddee  ll ''UUnniioonn..  CCeettttee  ccllaauussee  eesstt  aappppll iiccaabbllee  ddaannss  lleess  

ccoonnddii ttiioonnss  ddééff iinniieess  ppaarr  llaa  llééggiissllaattiioonn  dduu  ppaayyss  dd''ééttaabbll iisssseemmeenntt  ppoouurr  sseess  pprroopprreess  rreessssoorrttiissssaannttss,,  

ssoouuss  rréésseerrvvee  ddeess  ll iimmii ttaattiioonnss  jjuussttii ff iiééeess  ppaarr  ddeess  rraaiissoonnss  dd''oorrddrree  ppuubbll iicc,,  ddee  ssééccuurrii ttéé  ppuubbll iiqquuee  eett  ddee  

ssaannttéé  ppuubbll iiqquuee..  

  SSii   llee  pprriinncciippee  ddee  nnoonn--ddiissccrriimmiinnaattiioonn  ss’’ aaddrreessssee  aauuxx  rreessssoorrttiissssaannttss  ddee  ll ’’ eessppaaccee  

ccoommmmuunnaauuttaaii rree,,  ii ll   ffaauutt  aaddmmeettttrree  qquuee  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  lleess  ddiissppoossii ttiioonnss  dduu  RRèègglleemmeenntt  

nn°°88//22000088  ss’’ aappppll iiqquueenntt  aauuxx  sseeuullss  rrééssiiddeennttss  ((aarrttiiccllee  33)),,  nnee  ssoonntt  ccoonncceerrnnééss  eenn  rrééaall ii ttéé  ppaarr  llaa  nnoonn--

ddiissccrriimmiinnaattiioonn  qquuee  lleess  nnaattiioonnaauuxx  rrééssiiddeennttss  ddeess  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess..  

  TToouutteeffooiiss,,  llee  rrèègglleemmeenntt  rreellaattiivviissee  llaa  ppoorrttééee  dduu    pprriinncciippee  ddee  nnoonn--  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  qquuii     nnee  ddooii tt  

««  ppaass  ffaaii rree  oobbssttaaccllee  àà  ll ’’ aappppll iiccaattiioonn  ddee  ddiissppoossii ttiioonnss  ffiissccaalleess  pplluuss  ffaavvoorraabblleess  pprréévvuueess  ppaarr  llaa  

llééggiissllaattiioonn  ddee  cchhaaccuunn  ddeess  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess  eenn  ffaavveeuurr  ddeess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  »»  ((aarrtt..  3377  aall ..  55))..  RReessttee  

aalloorrss  àà  ssaavvooii rr  ppoouurr  qquueellss  ttyyppeess  dd’’ iimmppôôttss  lleess  ccoonnttrriibbuuaabblleess  ppoouurrrraaiieenntt  bbéénnééff iicciieerr  ddee  llaa  nnoonn--

ddiissccrriimmiinnaattiioonn..  

bb..  LL eess  ccaattééggoorr iieess  dd’’ iimmppôôttss  vviissééss  

  EEnn  ddrrooii tt  ff iissccaall   iinntteerrnnaattiioonnaall   ddee  ffaaççoonn  ggéénnéérraallee,,  ll ’’ ééll iimmiinnaattiioonn  ddee  llaa  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn  ccoouuvvrree  

uunn  cchhaammpp  pplluuss  oouu  mmooiinnss  éétteenndduu  ddee  ccaattééggoorriieess  dd’’ iimmppôôttss..  LLaa  tteennddaannccee  ggéénnéérraallee  cceeppeennddaanntt  eesstt  

qquuee  lleess  rrèègglleess  ddee  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn  ss’’ aappppll iiqquueenntt  aauuxx  ««  iimmppôôttss  ssuurr  llee  rreevveennuu  eett  ssuurr  llaa  ffoorrttuunnee»»..  

DDaannss  llaa  qquuaassii   ttoottaall ii ttéé  ddeess  ccoonnvveennttiioonnss  ff iissccaalleess  ssiiggnnééeess  ppaarr  llaa  FFrraannccee  aavveecc  sseess  eexx--ccoolloonniieess,,  lleess  

iimmppôôttss  ccoouuvveerrttss  ssoonntt  ««    ll ’’ iimmppôôtt  ssuurr  llee  rreevveennuu,,  ll ’’ iimmppôôtt  ssuurr  lleess  ssuucccceessssiioonnss  eett  lleess  iimmppôôttss  ssuurr  lleess  

ddrrooii ttss  dd’’ eennrreeggiissttrreemmeenntt  »»5577..      

DDaannss  llaa  pprraattiiqquuee  ddeess  mmooddèèlleess  ddee  ccoonnvveennttiioonnss  ff iissccaalleess  OOCCDDEE  eett  OONNUU,,  ddeeuuxx  mméétthhooddeess  ddee  

ddééll iimmii ttaattiioonn  dduu  cchhaammpp  dd’’ aappppll iiccaattiioonn  ff iissccaalleess  ddeess  ccoonnvveennttiioonnss  ssoonntt  pprrééccoonniissééeess  qquuii   ppeeuuvveenntt  

êêttrree  uuttii ll iissééeess  ssééppaarréémmeenntt  oouu  ssiimmuull ttaannéémmeenntt5588..    

SSeelloonn  llaa  pprreemmiièèrree  mméétthhooddee,,  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ppeeuutt  ddiissppoosseerr  qquu’’ eell llee  ss’’ aappppll iiqquuee  ««  aauuxx  iimmppôôttss  ssuurr  

llee  rreevveennuu  eett  ssuurr  llaa  ffoorrttuunnee  ppeerrççuuss  ppoouurr  llee  ccoommppttee  dd’’ uunn  ÉÉttaatt  ccoonnttrraaccttaanntt,,  ((ddee  sseess  ssuubbddiivviissiioonnss  

ppooll ii ttiiqquueess))  oouu  ddee  sseess  ccooll lleeccttiivvii ttééss  tteerrrr ii ttoorr iiaalleess  qquueell   qquuee  ssooii tt  llee  ssyyssttèèmmee  ddee  ppeerrcceeppttiioonn  »»    

((MMooddèèllee  aarrtt..  22--44))  eett  pprrooppoosseerr  uunnee  ddééff iinnii ttiioonn  ggéénnéérraallee  ddee  cceess  iimmppôôttss..  

LLaa  sseeccoonnddee  mméétthhooddee  iimmppll iiqquuee  qquuee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ddéétteerrmmiinnee  lleess  ddii ff fféérreennttss  iimmppôôttss  aauuxxqquueellss,,  

ddaannss  cchhaaqquuee  ÉÉttaatt,,  sseess  ddiissppoossii ttiioonnss  ss’’ aappppll iiqquueenntt..    

                                                           
5577  SSeeyyddoouu  MMaaddaannii     SSYY,,  ««  RRééfflleexxiioonn  ssuurr  lleess  ddiissppoossii ttiioonnss  eesssseennttiieell lleess  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ff iissccaallee  ffrraannccoo--sséénnééggaallaaiissee  

eenn  mmaattiièèrree  ddee  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn  ssee  rraappppoorrttaanntt  aauuxx  iimmppôôttss  ssuurr  lleess  rreevveennuuss  »»,,  MMééllaannggeess  PPiieerrrree--MMaarriiee  
GGAAUUDDEEMMEETT,,  PPaarriiss,,  EEccoonnoommiiccaa,,  11998844,,  pp..  991188  

5588  AArrtt..  22  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  mmooddèèllee  OOCCDDEE  
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LLee  RRèègglleemmeenntt  nn°°0088//22000088  ddee  ll ’’ UUEEMMOOAA  uuttii ll iissee  ssiimmuull ttaannéémmeenntt  cceess  ddeeuuxx  mméétthhooddeess  aaiinnssii   

qquu’’ ii ll   rreessssoorrtt  ddee  ll ’’ aarrttiiccllee  66  eett  àà  ssoonn  aannnneexxee  qquuii   eenn  ffaaii tt  ppaarrttiiee  iinnttééggrraannttee5599..  AAiinnssii ,,  llee  llééggiissllaatteeuurr  

ccoommmmuunnaauuttaaii rree  aa  cchhooiissii ,,  oouuttrree  ll ’’ éénnuumméérraattiioonn  ddeess  iimmppôôttss  qquu’’ ii ll   vviissee,,  ddee  ddoonnnneerr  lleeuurr  ddééff iinnii ttiioonn  

ddééttaaii ll llééee    ((aarrtt..  66))..  SSeelloonn  cceettttee    ddiissppoossii ttiioonn,,  lleess  iimmppôôttss  vviissééss  ssoonntt  ::  ««  lleess  iimmppôôttss  ssuurr  llee  rreevveennuu,,  

lleess  iimmppôôttss  ssuurr  lleess  ssuucccceessssiioonnss,,  lleess  ddrrooii ttss  dd’’ eennrreeggiissttrreemmeenntt  aauuttrreess  qquuee  lleess  ddrrooii ttss  ssuurr  lleess  

ssuucccceessssiioonnss,,  lleess  ddrrooii ttss  ddee  ttiimmbbrree  »»..  

PPaarr  aaii ll lleeuurrss,,  ddaannss  ssaa  vvoolloonnttéé  dd’’ ééll iimmiinneerr  llaa  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn,,  llee  llééggiissllaatteeuurr  ccoommmmuunnaauuttaaii rree  

aa  cchhooiissii   dd’’ éévvii tteerr  llaa  ssoolluuttiioonn  ddee  ccoonnttiinnuuii ttéé  eenn  iinnsséérraanntt  uunnee  ccllaauussee  dd’’ eexxtteennssiioonn  qquuii   ««  ss’’ aappppll iiqquuee  

aauussssii   aauuxx  iimmppôôttss  ddee  nnaattuurree  iiddeennttiiqquuee  oouu  aannaalloogguuee  qquuii   vviieennddrraaiieenntt  àà  êêttrree  ééttaabbll iiss  aapprrèèss  ssaa  ddaattee  

dd’’ eennttééee  eenn  vviigguueeuurr,,  qquuii   ss’’ aajjoouutteerraaiieenntt  aauuxx  iimmppôôttss  aaccttuueellss  oouu  qquuii   lleess  rreemmppllaacceerraaiieenntt  »»6600..  

LL’’ aapppprréécciiaattiioonn  ddee  cceettttee  ccllaauussee  eesstt  llaaiissssééee  ««  aauuxx    aauuttoorr ii ttééss  ccoommppéétteenntteess  ddeess  ÉÉttaattss--  mmeemmbbrreess  

qquuii   ddeevvrroonntt  ssee  ccoommmmuunniiqquueerr,,  àà  llaa  ffiinn  ddee  cchhaaqquuee  aannnnééee,,  lleess  mmooddii ffiiccaattiioonnss  iimmppoorrttaanntteess  

aappppoorrttééeess  àà  lleeuurrss  llééggiissllaattiioonnss  ffiissccaalleess  rreessppeeccttiivveess  oouu  àà  dd’’ aauuttrreess  llooiiss  aayyaanntt  uunnee  iinncciiddeennccee  ssuurr  

lleeuurrss  oobbll iiggaattiioonnss  eenn  vveerrttuu  dduu  RRèègglleemmeenntt  »»  ((aarrtt..  66  iinn  ffiinnee))..  LLaa  mmiissee  eenn  ccoonnffoorrmmii ttéé  ddeess  

llééggiissllaattiioonnss  nnaattiioonnaalleess  aavveecc  llee  RRèègglleemmeenntt  nn°°0088//22000088  ssee  ffaaii tt  ««  ssoouuss  llee  ccoonnttrrôôllee  ddee  llaa  

CCoommmmiissssiioonn,,  qquuii   eenn  iinnffoorrmmee,,  pprreenndd,,  ssii   nnéécceessssaaii rree,,  lleess  mmeessuurreess  iiddooiinneess  qquu’’ iimmppoosseenntt  cceess  

mmooddii ffiiccaattiioonnss»»  ((aarrtt..  66  iinn  ffiinnee))..    

  
II   LL EESS  II NNCCII DDEENNCCEESS  DDUU  RREEGGLL EEMM EENNTT  DD’’ EELL II MM II NNAATTII OONN  DDEE  LL AA  DDOOUUBBLL EE  II MM PPOOSSII TTII OONN 

LLeess  iinncciiddeenncceess  dduu  RRèègglleemmeenntt  ccoonncceerrnneenntt  llaa  ppoorrttééee  dduu  rrèègglleemmeenntt  eett  lleess  mmééccaanniissmmeess  

dd’’ ééll iimmiinnaattiioonn  ddee  llaa  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn  qquuee  llee  RRèègglleemmeenntt  nn°°0088//22000088  pprréévvooii tt..  IIll   ccoonnvviieennddrraa  

aauussssii   dd’’ éévvooqquueerr  lleess  ll iimmii tteess  qquuii   ppoouurrrraaiieenntt  eennttrraavveerr  ssoonn  eeff ff iiccaaccii ttéé..  

  

AA    LLaa  ppoorrttééee  dduu  rrèègglleemmeenntt    

  LLee  RRèègglleemmeenntt  aayyaanntt  mmiiss  ff iinn  aauuxx  ccoonnvveennttiioonnss  ff iissccaalleess  qquuii   ll iiaaiieenntt  lleess  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess  ddee  

ll ’’ UUnniioonn  eennttrree  eeuuxx  oouu  aavveecc  dd’’ aauuttrreess  ÉÉttaattss6611,,  ii ll   sseerraa  eennvviissaaggéé    dd’’ uunnee  ppaarrtt,,  llee  rraappppoorrtt  
                                                           
5599  AArrtt..  66  ««  LLee  pprréésseenntt  RRèègglleemmeenntt  ss’’ aappppll iiqquuee  aauuxx  iimmppôôttss  ssuurr   llee  rreevveennuu,,  aauuxx  iimmppôôttss  ssuurr   lleess  ssuucccceessssiioonnss,,  aauuxx  ddrrooii ttss  

dd’’ eennrreeggiissttrreemmeenntt  aauuttrreess  qquuee  lleess  ddrrooii ttss  ssuurr  lleess  ssuucccceessssiioonnss,,  aauuxx  ddrrooii ttss  ddee  ttiimmbbrree  ppeerrççuuss  ppoouurr  llee  ccoommppttee  ddee  
cchhaaccuunn  ddeess  ÉÉttaattss  mmeemmbbrreess,,  ddee  sseess  ssuubbddiivviissiioonnss  ppooll ii ttiiqquueess  eett  ddee  sseess  ccooll lleeccttiivvii ttééss  llooccaalleess,,  qquueell   qquuee  ssooii tt  llee  
ssyyssttèèmmee  ddee  ppeerrcceeppttiioonn  »»..  

6600  AArrtt..  66  aall   44  dduu  RRèègglleemmeenntt  nn°°0088//22000088//CCMM//UUEEMMOOAA  dduu  2266  sseepptteemmbbrree  22000088..  

6611  AArrtt..4433  ::««    LLeess  ccoonnvveennttiioonnss  bbii llaattéérraalleess  eexxiissttaanntt  eennttrree  lleess  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess  ddee  ll ’’ UUnniioonn  ssoonntt  ddee  nnuull   eeff ffeett  ddaannss  lleeuurrss  
ddiissppoossii ttiioonnss  ccoonnttrraaiirreess  aauu  pprréésseenntt  RRèègglleemmeenntt..  LLee  pprréésseenntt  RRèègglleemmeenntt  ssee  ssuubbssttii ttuuee,,  eennttrree  lleess  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess  
ddee  ll ’’ UUnniioonn,,  àà  llaa  CCoonnvveennttiioonn  ssiiggnnééee  eennttrree  lleess  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess  ddee  llaa  CCEEAAOO,,  àà  BBaammaakkoo  llee  2299  ooccttoobbrree  11998844  eett  àà  
llaa  CCoonnvveennttiioonn  eennttrree  lleess  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess  ddee  ll ’’ OOCCAAMM,,  ssiiggnnééee  àà  FFoorrtt--LLaammyy,,  llee  2299  jjaannvviieerr  11997711  »»..  VVooiirr  ppoouurr  
pplluuss  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonnss  EEllooii   DDIIAARRRRAA,,  IInnttééggrraattiioonn  eett  ccooooppéérraattiioonn,,  RReevvuuee  bbuurrkkiinnaabbéé  ddee  ddrrooii tt,,  22000044,,  
OOuuaaggaaddoouuggoouu..  
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hhiiéérraarrcchhiiqquuee  qquu’’ ii ll   eennttrreettiieenntt  aavveecc  lleess  llééggiissllaattiioonnss  ff iissccaalleess  ddeess  ÉÉttaattss  eett,,  dd’’ aauuttrree  ppaarrtt,,  lleess  

éévveennttuueellss  iimmppaaccttss  qquu’’ ii ll   ppoouurrrraaii tt  aavvooii rr  ssuurr  lleess  ccoonnvveennttiioonnss  bbii llaattéérraalleess  eennttrree  lleess  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess  

eett  lleess  ÉÉttaattss  ttiieerrss..  

11..  LLaa  ssuuppéérriioorrii ttéé  dduu  rrèègglleemmeenntt      

LLee  ddrrooii tt  ccoommmmuunnaauuttaaii rree  UUEEMMOOAA  ééttaanntt  uunn  ddrrooii tt  ssuupprraannaattiioonnaall ,,  llee  rraappppoorrtt  hhiiéérraarrcchhiiqquuee  qquuee  

llee  RRèègglleemmeenntt  nn°°000088//22000088  eennttrreettiieenntt  aavveecc  lleess  llééggiissllaattiioonnss  ff iissccaalleess  ddooii tt  êêttrree  eexxaammiinnéé  sseelloonn  cceettttee  

ooccccuurrrreennccee..    

LLee  rraappppoorrtt  hhiiéérraarrcchhiiqquuee  ddooii tt  êêttrree  eennvviissaaggéé,,  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  aavveecc  lleess  ddiissppoossii ttiioonnss  ddeess  

llééggiissllaattiioonnss  nnaattiioonnaalleess  qquuii   pprréévvooiieenntt  ddeess  mmééccaanniissmmeess  dd’’ ééll iimmiinnaattiioonn  ddee  llaa  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn,,  

mmaaiiss  aauussssii   ppoouurr  lleess  ccaass  ddee  rreennvvooii   aauuxx  llééggiissllaattiioonnss  nnaattiioonnaalleess..  

EEnn  ccee  qquuii   ccoonncceerrnnee  llaa  pprreemmiièèrree  hhyyppootthhèèssee,,  lleess  ddiissppoossii ttiioonnss  dduu  RRèègglleemmeenntt  pprriimmeenntt  eenn  vveerrttuu  

dduu  pprriinncciippee  ddee  pprriimmaauuttéé  ccoonnssaaccrréé  ppaarr  ll ’’ aarrttiiccllee  66  dduu  TTrraaii ttéé  UUEEMMOOAA,,  qquuii   ddiissppoossee  qquuee  ««  lleess  

aacctteess  aarrrrêêttééss  ppaarr  lleess  oorrggaanneess  ddee  ll ''UUnniioonn  ppoouurr  llaa  rrééaall iissaattiioonn  ddeess  oobbjjeeccttii ffss  dduu  pprréésseenntt  TTrraaii ttéé  eett  

ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  rrèègglleess  eett  pprrooccéédduurreess  iinnssttii ttuuééeess  ppaarr  cceelluuii --ccii ,,  ssoonntt  aappppll iiqquuééss  ddaannss  cchhaaqquuee  

ÉÉttaatt--mmeemmbbrree  nnoonnoobbssttaanntt  ttoouuttee  llééggiissllaattiioonn  nnaattiioonnaallee  ccoonnttrraaii rree,,  aannttéérr iieeuurree  oouu  ppoossttéérr iieeuurree  »»..  

DDaannss  ccee  tteexxttee,,  llaa  pprriimmaauuttéé  dduu  ddrrooii tt  UUEEMMOOAA  ssuurr  lleess  ddrrooii ttss  nnaattiioonnaauuxx  eesstt  aaffff ii rrmmééee  àà  ttrraavveerrss  

ll ’’ eexxpprreessssiioonn::  ««  nnoonnoobbssttaanntt  ttoouuttee  ddiissppoossii ttiioonn  ccoonnttrraaii rree  ddee  ddrrooii tt  iinntteerrnnee,,  aannttéérr iieeuurree  oouu  

ppoossttéérr iieeuurree  »»..  CCeettttee  ffoorrmmuullee  ccoonnssaaccrree  llaa  pprriimmaauuttéé  ccoommmmee  uunn  éélléémmeenntt  eesssseennttiieell   ddee  ll ’’ eeff ff iiccaaccii ttéé  

dduu  ddrrooii tt  ccoommmmuunnaauuttaaii rree  ddaannss  lleess  oorrddrreess  jjuurriiddiiqquueess  nnaattiioonnaauuxx6622..  LLaa  ppoorrttééee  eett  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  

ddee  cceettttee  pprriimmaauuttéé  ccoommmmee  llee  rreemmaarrqquuee  mmoonnssiieeuurr  IIBBRRIIGGAA  LLuucc,,  ssoonntt  qquu’’ eenn  pprréésseennccee  dd’’ uunnee  

ccoonnttrraarriiééttéé  eennttrree  llee  ddrrooii tt  ccoommmmuunnaauuttaaii rree  eett  uunnee  rrèèggllee  ccoonnssttii ttuuttiioonnnneell llee,,  llééggaallee,,  rréégglleemmeennttaaii rree  

oouu  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddee  ssoonn  oorrddrree  jjuurriiddiiqquuee,,  llee  jjuuggee  nnaattiioonnaall   ddooii tt  ffaaii rree  pprréévvaallooii rr  llee  ddrrooii tt  

ccoommmmuunnaauuttaaii rree    ssuurr  llee  ddrrooii tt  nnaattiioonnaall ,,  eenn  aappppll iiqquuaanntt  llee  pprreemmiieerr  eett  eenn  ééccaarrttaanntt  llee  sseeccoonndd..  CCeettttee  

ccaarraaccttéérriissttiiqquuee  vvaauutt  ppoouurr  ll ’’ eennsseemmbbllee  ddeess  rrèègglleess  oobbll iiggaattooii rreess  dduu  ddrrooii tt  ccoommmmuunnaauuttaaii rree  ssuurr  lleess  

rrèègglleess  dduu  ddrrooii tt  iinntteerrnnee6633..  CC’’ eesstt  dd’’ aaii ll lleeuurrss  ll ’’ aavviiss  ddee  llaa  CCoouurr  ddee  JJuussttiiccee  ddee  ll ’’ UUEEMMOOAA  qquuii ,,  ddaannss  

ssoonn  aavviiss  nn°°  000011//22000033  dduu  1188    mmaarrss  22000033,,  aaff ff ii rrmmaa  qquuee  ::  ««  llaa  pprr iimmaauuttéé  bbéénnééffiicciiee  àà  ttoouutteess  lleess  

nnoorrmmeess  ccoommmmuunnaauuttaaii rreess,,  pprr iimmaaii rreess  ccoommmmee  ddéérr iivvééeess,,  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  aappppll iiccaabblleess  oouu  nnoonn,,  eett  

ss’’ eexxeerrccee  àà  ll ’’ eennccoonnttrree  ddee  ttoouutteess  lleess  nnoorrmmeess  nnaattiioonnaalleess  aaddmmiinniissttrraattiivveess,,  llééggiissllaattiivveess,,  

jjuurr iiddiiccttiioonnnneell lleess  eett,,  mmêêmmee,,  ccoonnssttii ttuuttiioonnnneell lleess  ppaarrccee  qquuee  ll ’’ oorrddrree  jjuurr iiddiiqquuee  ccoommmmuunnaauuttaaii rree  

ll ’’ eemmppoorrttee  ddaannss  ssoonn  iinnttééggrraall ii ttéé  ssuurr  lleess  oorrddrreess  jjuurr iiddiiqquueess  nnaattiioonnaauuxx..  LLeess  ÉÉttaattss  oonntt  llee  ddeevvooii rr   ddee  

                                                           
6622  LLuucc  MMaarriiuuss  IIBBRRIIGGAA,,  IInnttrroodduuccttiioonn  àà  ll ’’ ééttuuddee  dduu  ddrrooii tt  ::  CCoouurrss  eett  eexxeerrcciicceess,,  UUFFRR//SSJJPP,,  UUnniivveerrssii ttéé  ddee  

OOuuaaggaaddoouuggoouu,,  22000099--22001100,,  pp..  9955..  SSuurr  llaa  ssuuppéérriioorrii ttéé  dduu  ddrrooii tt  ff iissccaall   ccoommmmuunnaauuttaaiirree  ssuurr  lleess  llééggiissllaattiioonnss  
nnaattiioonnaalleess,,  vvooiirr  BBeerrnnaarrdd  CCAASSTTAAGGNNÈÈDDEE,,  ««  SSoouuvveerraaiinneettéé  ffiissccaallee  eett  UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  »»,,  RRFFFFPP,,  nn°°8800,,  
ddéécceemmbbrree  22000022..    

6633LLuucc  MMaarriiuuss  IIBBRRIIGGAA,,  IInnttrroodduuccttiioonn  àà  ll ’’ ééttuuddee  dduu  ddrrooii tt  ::  CCoouurrss  eett  eexxeerrcciicceess,,  UUFFRR//SSJJPP,,  UUnniivveerrssii ttéé  ddee  
OOuuaaggaaddoouuggoouu,,  oopp..  ccii tt..,,  pp..  9966..  
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vveeii ll lleerr   àà  ccee  qquu’’ uunnee  nnoorrmmee  ddee  ddrrooii tt  nnaattiioonnaall   iinnccoommppaattiibbllee  aavveecc  uunnee  nnoorrmmee  ddee  ddrrooii tt  

ccoommmmuunnaauuttaaii rree  qquuii   rrééppoonndd  aauuxx  eennggaaggeemmeennttss  qquu’’ ii llss  oonntt  pprr iiss,,  nnee  ppuuiissssee  ppaass  êêttrree  vvaallaabblleemmeenntt  

ooppppoossééee  àà  cceell llee--ccii ..  CCeettttee  oobbll iiggaattiioonn  eesstt  llee  ccoorrooll llaaii rree  ddee  llaa  ssuuppéérr iioorr ii ttéé  ddee  llaa  nnoorrmmee  

ccoommmmuunnaauuttaaii rree  ssuurr  llaa  nnoorrmmee  iinntteerrnnee..  AAiinnssii   llee  jjuuggee  nnaattiioonnaall ,,  eenn  pprréésseennccee  dd’’ uunnee  ccoonnttrraarr iiééttéé  

eennttrree  llee  ddrrooii tt  ccoommmmuunnaauuttaaii rree  eett  uunnee  rrèèggllee  ddee  ddrrooii tt  iinntteerrnnee,,  ddeevvrraa  ffaaii rree  pprréévvaallooii rr   llee  pprreemmiieerr   

ssuurr  llaa  sseeccoonnddee  eenn  aappppll iiqquuaanntt  ll ’’ uunn  eett  eenn  ééccaarrttaanntt  ll ’’ aauuttrree  »»..  

DDaannss  llaa  sseeccoonnddee  hhyyppootthhèèssee,,  cc''eesstt--àà--ddii rree  lloorrssqquuee  llee  RRèègglleemmeenntt  nn°°000088  rreennvvooiiee  aauuxx  

llééggiissllaattiioonnss  ff iissccaalleess  nnaattiioonnaalleess,,  oonn  eesstt  ddaannss  uunn  eenncchheevvêêttrreemmeenntt  ddee  rraappppoorrtt  hhiiéérraarrcchhiiqquuee6644..  

DDaannss  cceettttee  aarrttiiccuullaattiioonn,,  llaa  pprriimmaauuttéé  ddeess  ddiissppoossii ttiioonnss  nnaattiioonnaalleess  pprriimmee  eett  cceellaa  ssee  ccoommpprreenndd  

aaiisséémmeenntt,,  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  llaa  llééggiissllaattiioonn  ccoommmmuunnaauuttaaii rree  nnee  pprréévvooii tt  ppaass  ddee  rrèèggllee  ssuurr  llaa  

ssii ttuuaattiioonn  ff iissccaallee  eenn  ccaauussee..  

  

22..  LL eess  rr eellaatt iioonnss  eennttrr ee  llee  ddrr ooii tt   ccoommmmuunnaauuttaaii rr ee  eett   lleess  ccoonnvveenntt iioonnss  
bbii llaattéérr aalleess  ll iiaanntt   lleess  ÉÉttaattss--mmeemmbbrr eess  aauuxx  ÉÉttaattss--tt iieerr ss  

LLeess  rreellaattiioonnss  qquuee  llee  ddrrooii tt  pprriimmaaii rree  eett  llee  ddrrooii tt  ddéérriivvéé  ccoommmmuunnaauuttaaii rree  ppeeuuvveenntt  aavvooii rr  aavveecc  lleess  

ccoonnvveennttiioonnss  bbii llaattéérraalleess  oouu  mmuull ttii llaattéérraalleess  ssiiggnnééeess  aavveecc  lleess  ÉÉttaattss  ttiieerrss  oonntt  ddééjjàà  ffaaii tt  ddaannss  ll ’’ UUEE  

ll ’’ oobbjjeett  dd’’ aannaallyysseess  ffoorrtt  iinnttéérreessssaanntteess6655..  LLeess  qquueessttiioonnss  ssoouulleevvééeess  ppaarr  ccee  rraappppoorrtt  ppoorrtteenntt  ssuurr  lleess  

ppooiinnttss  ddee  ssaavvooii rr  ssii   uunn  ÉÉttaatt--mmeemmbbrree  ddee  ll ’’ UUnniioonn  ppeeuutt  ssee  pprréévvaallooii rr  dd’’ uunnee  ccoonnvveennttiioonn  ff iissccaallee  

bbii llaattéérraallee  ppoouurr  aaccccoorrddeerr  ddeess  aavvaannttaaggeess  pprrééfféérreennttiieellss  aauuxx  rrééssiiddeennttss  dd’’ uunn  ÉÉttaatt,,  ddii ff fféérreennttss  ddee  cceeuuxx  

aaccccoorrddééss  aauuxx  rrééssiiddeennttss  ddeess  ÉÉttaattss  mmeemmbbrreess..  LLaa  ddeeuuxxiièèmmee  ééqquuaattiioonn  qquuii   ss’’ iinnssccrrii tt  ddaannss  llee  

pprroolloonnggeemmeenntt  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  ppoorrttee  ssuurr  cceell llee  ddee  ssaavvooii rr  ssii   lleess  aavvaannttaaggeess  aaccccoorrddééss  ddaannss  uunnee  

ccoonnvveennttiioonn  ff iissccaallee  bbii llaattéérraallee  ppaarr  uunn  ÉÉttaatt  ttiieerrss  àà  uunn  ÉÉttaatt  mmeemmbbrree  ppeeuuvveenntt  ss’’ éétteennddrree  aauuxx  

rrééssiiddeennttss  ddeess  aauuttrreess  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess  nnoonn  ppaarrttiieess  àà  cceett  aaccccoorrdd6666..  CCeess  pprroobblléémmaattiiqquueess  

ss’’ iinnssccrriivveenntt  ddaannss  lleess  rraappppoorrttss  eennttrree  llee  ddrrooii tt  iinntteerrnnaattiioonnaall   eett  llee  ddrrooii tt  ccoommmmuunnaauuttaaii rree..  DDee  ccee  ffaaii tt,,  

lleess  rrééppoonnsseess  qquuii   lleeuurr  ssoonntt  aappppoorrttééeess  eenn  ddrrooii tt  ff iissccaall   ssoonntt  ssiimmii llaaii rreess  àà  cceell lleess  ddééjjàà  éépprroouuvvééeess  eenn  

ddrrooii tt  iinntteerrnnaattiioonnaall   ccllaassssiiqquuee..  

CC’’ eesstt  ddoonncc  ddaannss  lleess  tteerrmmeess  qquuee  lleess  pprroobbllèèmmeess  ssuuss  éévvooqquuééss  ssee  ppoosseenntt  ddaannss  ll ’’ eessppaaccee  

UUEEMMOOAA  ooùù  llaa  pprrooppeennssiioonn  ddeess  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess  àà  ccoonncclluurree  ddeess  ccoonnvveennttiioonnss  bbii llaattéérraalleess  aavveecc  lleess  

                                                           
6644  MMiirreeii ll llee  DDEELLMMAASS--MMAARRTTYY,,  ««  LLee  pplluurraall iissmmee  oorrddoonnnnéé  eett  lleess  iinntteerraaccttiioonnss  eennttrree  eennsseemmbblleess  jjuurriiddiiqquueess  »»,,  oopp..  

ccii tt..,,    pp..  995566..  

6655  VVooiirr  nnoottaammmmeenntt  JJ..  MMAALLHHEERRBBEE,,  DDoommiinniiqquuee  BBEERRLLIINN,,  RRTTDDEE,,  22000055  ;;  CCAASSTTAAGGNNEEDDEE  BB..,,  PPrréécciiss  ddee  
ff iissccaall ii ttéé,,  oopp..  ccii tt..,,      

6666  JJ..  MMAALLHHEERRBBEE,,  DDoommiinniiqquuee  BBEERRLLIINN,,  oopp..  ccii tt..  
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ÉÉttaattss  ttiieerrss,,  ffoorrtt  aanncciieennss,,  eesstt  aauujjoouurrdd’’ hhuuii   ttrrèèss  aaccccéélléérrééee6677..  NNoommbbrree  ddee  cceess  ccoonnvveennttiioonnss  ff iissccaalleess  

bbii llaattéérraalleess  eennttrree  lleess  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess  eett  lleess  ÉÉttaattss--ttiieerrss  ssoonntt  aannttéérriieeuurreess  aauu  ddrrooii tt  ccoommmmuunnaauuttaaii rree  

UUEEMMOOAA..  CC’’ eesstt  nnoottaammmmeenntt  llee  ccaass  ddeess  ccoonnvveennttiioonnss  ssiiggnnééeess  aavveecc  llaa  FFrraannccee..  EEnn  eeff ffeett,,  àà  

ll ’’ eexxcceeppttiioonn  ddee  llaa  GGuuiinnééee--  BBiissssaauu,,  ttoouuss  lleess  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess,,  eexx--ccoolloonniieess  ffrraannççaaiisseess,,  ssoonntt  ll iiééss  àà  llaa  

FFrraannccee  ppaarr  ddeess  ccoonnvveennttiioonnss  bbii llaattéérraalleess  ddoonntt  lleess  ddeerrnniièèrreess  rréévviissiioonnss  rreemmoonntteenntt  àà  uunnee  ddiizzaaiinnee  

dd’’ aannnnééeess..        

LLee  ddrrooii tt  ccoommmmuunnaauuttaaii rree  UUEEMMOOAA  ééttaanntt  llaarrggeemmeenntt  iinnssppii rréé  dduu  mmooddèèllee  eeuurrooppééeenn,,  lleess  

ssoolluuttiioonnss  qquu’’ ii ll   pprrooppoossee  àà  cceess  qquueessttiioonnss  ssoonntt  iiddeennttiiqquueess  àà  cceeuuxx  pprréévvuuss  ppaarr  llee  ddrrooii tt  eeuurrooppééeenn..  

DDaannss  cceettttee  ppeerrssppeeccttiivvee,,  ssoonntt  ccoonnttrraaii rreess  aauu  TTrraaii ttéé,,  lleess  aavvaannttaaggeess  pprrééfféérreennttiieellss  qquu’’ uunn  ÉÉttaatt--

mmeemmbbrree  ppoouurrrraaii tt  aaccccoorrddeerr  àà  uunn  ÉÉttaatt--ttiieerrss  eenn  rraaiissoonn  ddee  lleeuurr  ccoonnttrraarriiééttéé  aauu  pprriinncciippee  ddee  nnoonn--

ddiissccrr iimmiinnaattiioonn  eett  ddee  ll ’’ iinntteerrddiiccttiioonn  ddee  pplleeiinn  ddrrooii tt  ddeess  ««  aaiiddeess  ppuubbll iiqquueess  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  ffaauusssseerr  

llaa  ccoonnccuurrrreennccee  eenn  ffaavvoorr iissaanntt  cceerrttaaiinneess  eennttrreepprr iisseess  oouu  cceerrttaaiinneess  pprroodduuccttiioonnss  »»  ((aarrtt..  8888..cc))..    

MMaaiiss  llaa  ccoonnvveennttiioonn    bbii llaattéérraallee  rreelleevvaanntt  ddee  llaa  ccoommppéétteennccee  ddiipplloommaattiiqquuee  ddeess  ÉÉttaattss,,  llee  ddrrooii tt  

pprriimmaaii rree  nnee  ppeeuutt  eemmppêêcchheerr  llaa  ccoonncclluussiioonn  ddee  ccoonnvveennttiioonnss  ff iissccaalleess  eennttrree  uunn  ÉÉttaatt  mmeemmbbrree  eett  ddeess  

ÉÉttaattss  ttiieerrss,,  ssaauuff  àà  eennggaaggeerr  lleeuurr  rreessppoonnssaabbii ll ii ttéé  ppoouurr  mmaannqquueemmeenntt  aauu  ddrrooii tt  ccoommmmuunnaauuttaaii rree..  

LLaa  mmêêmmee  ssoolluuttiioonn  eesstt  aappppll iiccaabbllee  ddaannss  llee  rraappppoorrtt  eennttrree  llee  ddrrooii tt  ddéérriivvéé  eett  lleess  rreellaattiioonnss  aavveecc  

lleess  ÉÉttaattss  ttiieerrss..  EEnn  eeff ffeett,,  llee  RRèègglleemmeenntt  nn°°000088//22000088  ccoommppoorrttee  uunnee  ccllaauussee  ddee  nnoonn--ddiissccrriimmiinnaattiioonn  

((aarrtt..  3377))  qquuii   iinntteerrddii tt  ddeess  oobbll iiggaattiioonnss  ff iissccaalleess  àà  ll ’’ eennccoonnttrree  ddeess  ««  nnaattiioonnaauuxx  dd’’ uunn  ÉÉttaatt--mmeemmbbrree  

ddaannss  lleess  aauuttrreess  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess  qquuii   ssoonntt  aauuttrree  oouu  pplluuss  lloouurrddeess  qquuee  cceell llee  àà  llaaqquueell llee  ssoonntt  oouu  

ppoouurrrroonntt  êêttrree  aassssuujjeettttiiss  lleess  nnaattiioonnaauuxx  ddee  cceett  aauuttrree  ÉÉttaatt  ssee  ttrroouuvvaanntt  ddaannss  llaa  mmêêmmee  ssii ttuuaattiioonn  »»..  

AAuuttrreemmeenntt  ddii tt,,  ll ’’ ÉÉttaatt--mmeemmbbrree  eett  ll ’’ ÉÉttaatt--ttiieerrss  nnee  ppeeuuvveenntt  pprréévvooii rr  ssaannss  hheeuurrtteerr  llee  ddrrooii tt  ddéérriivvéé,,  lleess  

ddiissppoossii ttiioonnss  aaccccoorrddaanntt  ddeess  aavvaannttaaggeess  ssppééccii ff iiqquueess  àà  lleeuurrss  rrééssiiddeennttss..  AAddmmeettttrree  uunnee  tteell llee  ccllaauussee  

rreevviieennddrraaii tt  àà  aassssiimmii lleerr  lleess  rreessssoorrttiissssaannttss  ddeess  aauuttrreess  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess  aauuxx  nnoonn  rrééssiiddeennttss  ddee  ll ’’ ÉÉttaatt  

mmeemmbbrree  ssiiggnnaattaaii rree..    

AAuu  ssuurrpplluuss,,  llee  RRèègglleemmeenntt  nn°°  000088  nnee  pprréévvooii tt  qquuee  llaa  ppoossssiibbii ll ii ttéé  ppoouurr  lleess  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess  

dd’’ aaddoopptteerr  ddeess  ddiissppoossii ttiioonnss  ff iissccaalleess  pplluuss  ffaavvoorraabblleess  eenn  ffaavveeuurr  ddeess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  qquuii   

ss’’ aappppll iiqquueerraaiieenntt  ssaannss  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  eennttrree  lleess  rreessssoorrttiissssaannttss  ddeess  ÉÉttaattss  ((aarrtt..  3377  aall ..55))..  

QQuuaanntt  àà  ll ’’ eexxtteennssiioonn  ddeess  mmeessuurreess  ff iissccaalleess  ffaavvoorraabblleess  iinncclluusseess  ddaannss  uunnee  ccoonnvveennttiioonn  ff iissccaallee  

eennttrree  uunn  ÉÉttaatt--mmeemmbbrree  eett  uunn  ÉÉttaatt  ttiieerrss,,  llee  ddrrooii tt  ccoommmmuunnaauuttaaii rree  UUEEMMOOAA  nnee  pprréévvooii tt  ppaass  ddee  

ssoolluuttiioonn  ppaarrttiiccuull iièèrree..  EEnn  eeff ffeett,,  ii ll   nn’’ eesstt  pprréévvuu  aauuccuunnee  ccllaauussee  ddee  llaa  nnaattiioonn  llaa  pplluuss  ffaavvoorriissééee..  PPaarr  

ccoonnssééqquueenntt,,  llaa  qquueessttiioonn  ddooii tt  êêttrree  aapppprréécciiééee  eenn  rrééfféérreennccee  aauuxx  ddiissppoossii ttiioonnss  ddeess  ccoonnvveennttiioonnss  

bbii llaattéérraalleess  eennttrree  ll ’’ ÉÉttaatt--mmeemmbbrree  eett  ll ’’ ÉÉttaatt--ttiieerrss..  LL’’ aannaallyyssee  ddeess  ccoonnvveennttiioonnss  bbii llaattéérraalleess  ff iissccaalleess  

                                                           
6677  LLeess  ÉÉttaattss  ttiieerrss  qquuii   aaccccrrooiisssseenntt  lleeuurrss  iinnvveessttiisssseemmeennttss  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ssiiggnneenntt  ddeess  ccoonnvveennttiioonnss  ff iissccaalleess  bbii llaattéérraalleess  

ddee  nnoonn  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn  aavveecc  lleess  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess..  CC’’ eesstt  llee  ccaass  ddeess  ccoonnvveennttiioonnss  rréécceemmmmeenntt  ssiiggnnééeess  ppaarr  llee  
BBuurrkkiinnaa  FFaassoo  aavveecc  llee  MMaarroocc,,  llee  QQaattaarr..      
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ll iiaanntt  llaa  qquuaassii --ttoottaall ii ttéé  ddeess  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess  nnee  pprréévvooiieenntt  ppaass  ddee  ccllaauussee  ddee  llaa  nnaattiioonn  llaa  pplluuss  

ffaavvoorriissééee..  II ll   ffaauutt  ttoouutteeffooiiss  ffaaii rree  rreemmaarrqquueerr,,  qquuee  ddaannss  lleess  ccoonnvveennttiioonnss  bbii llaattéérraalleess  rréécceenntteess  

qquu’’ eell llee  aa  ccoonncclluueess  aavveecc  cceerrttaaiinnss  ÉÉttaattss,,  llaa  FFrraannccee    ffaaii tt  aaddoopptteerr  uunnee  ccllaauussee  ddee  nnaattiioonn  llaa  pplluuss  

ffaavvoorriissééee  qquuii   ppeerrmmeett  dd’’ éétteennddrree  aauuxx  aauuttrreess  ÉÉttaattss  ddee  ll ’’ UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  lleess  aavvaannttaaggeess  qquuii   lluuii   

ssoonntt  aaccccoorrddééss  oouu  ddee  lluuii   aaccccoorrddeerr  lleess  aavvaannttaaggeess  ff iissccaauuxx  pprrééfféérreennttiieellss  qquuee  ll ’’ aauuttrree  ppaarrttiiee  ccoonnccèèddee  

aauuxx  aauuttrreess  ÉÉttaattss  ddéévveellooppppééss..  CCeettttee  nnoouuvveell llee  pprraattiiqquuee  rraappppeell llee  llaa  ccllaauussee  ddeess  ««  ddeerr iivvaatteess  

bbeenneeffii ttss  »»  qquuii   eexxiissttee  ddaannss  lleess  ccoonnvveennttiioonnss  ccoonncclluueess  ppaarr  lleess  ÉÉttaattss--uunniiss  eett  qquuii   ff iigguurree  ddaannss  llaa  

ccoonnvveennttiioonn  ffrraannccoo--aamméérriiccaaiinnee..  CCeettttee  ccllaauussee  ppeerrmmeett  aauuxx  ÉÉttaattss  ppaarrttiieess  aauuxx  ccoonnvveennttiioonnss  ff iissccaalleess  

ssiiggnnééeess  aavveecc  lleess  UUSSAA  ddee  lluuii   éétteennddrree  lleess  aavvaannttaaggeess  ff iissccaauuxx  pprrééfféérreennttiieellss  aaccccoorrddééss  aauuxx  ÉÉttaattss  

ddéévveellooppppééss..  

BB    LL ee  mmééccaanniissmmee  ddee  lluuttttee  ccoonnttrr ee  llaa  ddoouubbllee  iimmppoossii tt iioonn  

LLeess  mmééccaanniissmmeess  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ddoouubbllee  oonntt  ééttéé  pprréévvuuss  ppaarr  llee  RRèègglleemmeenntt  nn°°0088  eett  pprréécciissééss  

ppaarr  llee  RRèègglleemmeenntt  nn°°000055//220011..  DDeeuuxx  mméétthhooddeess  ssoonntt  pprréévvuueess  ppoouurr  ééll iimmiinneerr  llaa  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn..  

II ll   ccoonnvviieenntt  ddee  lleess  eexxaammiinneerr  ddee  mmêêmmee  qquuee  lleeuurr  eeff ff iiccaaccii ttéé..    

11    LL eess  mméétthhooddeess  dd’’ ééll iimmiinnaatt iioonn  ddee  llaa  ddoouubbllee  iimmppoossii tt iioonn  

DDaannss  lleess  pprreemmiieerrss  mmooddèèlleess  ddee  ccoonnvveennttiioonn  ff iissccaallee,,  qquuaattrree  ttyyppeess  ddee  pprrooccééddééss  aavvaaiieenntt  ééttéé  

eennvviissaaggééss  ppoouurr  ééll iimmiinneerr  llaa  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn,,  àà  ssaavvooii rr  llaa  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn  jjuurriiddiiqquuee,,  llaa  

ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn  ééccoonnoommiiqquuee,,  llaa  pprrooccéédduurree  aammiiaabbllee  eett  llaa  pprrooccéédduurree  ddee  ll ’’ aarrbbii ttrraaggee  ppaarr  ddeess  

aajjuusstteemmeennttss  ccoorrrrééllaattii ffss6688..  CCeettttee  ccllaassssii ff iiccaattiioonn  eesstt  mmaaiinntteennaanntt  aabbaannddoonnnnééee  eett  cceess  mméétthhooddeess  oonntt  

ééttéé  rreeggrroouuppééeess  aauuttoouurr  ddee  llaa  mméétthhooddee  ddee  ll ’’ iimmppuuttaattiioonn  ((ddéédduuccttiioonn))  eett  cceell llee  ddee  ll ’’ eexxoonnéérraattiioonn6699..    

LLaa  mméétthhooddee  ddee  ll ’’ eexxoonnéérraattiioonn  eesstt  llaa  mméétthhooddee  llaa  pplluuss  uussuueell llee  ppoouurr  ééll iimmiinneerr  llaa  ddoouubbllee  

iimmppoossii ttiioonn..  EEll llee  ccoonnssiissttee  àà  rreettii rreerr  llee  ddrrooii tt  dd’’ iimmppoossii ttiioonn  àà  ll ’’ uunn  ddeess  ÉÉttaattss  qquuii   ppeeuutt  êêttrree  ssooii tt  cceelluuii   

ddee  llaa  ssoouurrccee  dduu  rreevveennuu,,  ssooii tt  cceelluuii   ddee  llaa  rrééssiiddeennccee  dduu  bbéénnééff iicciiaaii rree..  EEll llee  ssee  pprréésseennttee  ssoouuss  uunnee  

ddoouubbllee  ffoorrmmee    qquuee  ssoonntt  llaa  mméétthhooddee  ddee  ll ’’ eexxoonnéérraattiioonn  iinnttééggrraallee  eett  cceell llee  ddee  ll ’’ eexxoonnéérraattiioonn  aavveecc  

pprrooggrreessssiivvii ttéé  eennccoorree  aappppeellééee  mméétthhooddee  ddee  ttaauuxx  eeff ffeeccttii ff ..    

LLaa  mméétthhooddee  ddee  ll ’’ iimmppuuttaattiioonn  ccoonnssiissttee  àà  aauuttoorriisseerr  lleess  ddeeuuxx  ÉÉttaattss  àà  ppeerrcceevvooii rr  uunn  iimmppôôtt  ssuurr  lleess  

rreevveennuuss  ccoonnssiiddéérrééss,,  mmaaiiss  eenn  ppeerrmmeettttaanntt  aauu  ccoonnttrriibbuuaabbllee  ddee  ll ’’ ÉÉttaatt  ddee  rrééssiiddeennccee  ddee  ddéédduuii rree  ddee  

ll ’’ iimmppôôtt  ddaannss  cceett  ÉÉttaatt  uunn  ccrrééddii tt  dd’’ iimmppôôtt  rreepprréésseennttaattii ff   ddee  ll ’’ iimmppôôtt  ppaayyéé  ddaannss  ll ’’ ÉÉttaatt  ddee  ssoouurrccee..  

LL’’ iimmppôôtt  ddee  ll ’’ ÉÉttaatt  ddee  rrééssiiddeennccee  eesstt  iimmppuuttéé  ssuurr  ll ’’ iimmppôôtt  ddee  ll ’’ ÉÉttaatt  ddee  rrééssiiddeennccee..  LL’’ iimmppuuttaattiioonn  

ppeeuutt  êêttrree  iinnttééggrraallee,,  ppaarrttiieell llee  oouu  ccoonnssttii ttuuéé  dd’’ uunn  ccrrééddii tt  dd’’ iimmppôôtt  ffoorrffaaii ttaaii rree..  

                                                           
6688  BB..  GGOOUUTTHHIIEERREE,,  LLeess  iimmppôôttss  ddaannss  lleess  aaffffaaiirreess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess,,  oopp..  ccii tt..,,  pp..  115544..  II ll   ss’’ aaggiissssaaii tt  ddeess  mméétthhooddeess  ddee  llaa  

ddéédduuccttiioonn,,  dd’’ eexxeemmppttiioonn,,  ddee  llaa  ddiivviissiioonn  eett  ddee  llaa  rrééppaarrttii ttiioonn..  

6699  IIbbiidd..  pp..  115544..  
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LLee  RRèègglleemmeenntt  nn°°  000088  eenn  ssoonn  aarrttiiccllee  2233  pprréévvooii tt  ddeeuuxx  mméétthhooddeess  ::  llaa  mméétthhooddee  ddee  ll ’’ iimmppuuttaattiioonn  

((aarrtt..  2233  aall ..  11))  eett  cceell llee  ddee  ll ’’ eexxoonnéérraattiioonn  ((aarrtt..  2233  aall ..22))..  LLee  RRèègglleemmeenntt  nn°°0055  dd’’ eexxééccuuttiioonn  aa  pprréécciisséé  

qquuee  lleess  mméétthhooddeess  rreeccoonnnnuueess  ppaarr  llee  RRèègglleemmeenntt  ssoonntt  llaa  mméétthhooddee  ddee  ll ’’ iimmppuuttaattiioonn  ll iimmii ttééee  eett  llaa  

mméétthhooddee  ddee  ll ’’ eexxoonnéérraattiioonn  aavveecc  ttaauuxx  eeff ffeeccttii ffss..  

II ll   ccoonnvviieenntt  dd’’ eexxaammiinneerr  lleess  ccoonnddii ttiioonnss  dd’’ aappppll iiccaattiioonn  ddee  cceess  mméétthhooddeess  qquuii   oonntt  ééttéé  ééttaabbll iieess  ppaarr  

llee  RRèègglleemmeenntt  dd’’ eexxééccuuttiioonn..  

  

22    LL ee  cchhooiixx  rr eetteennuu  

LLee  RRèègglleemmeenntt  dd’’ eexxééccuuttiioonn  ddééff iinnii tt  lleess  mméétthhooddeess  rreetteennuueess  eett  ddéétteerrmmiinnee  lleess  ccaattééggoorriieess  

dd’’ iimmppôôttss  aauuxxqquueellss  eell lleess  ss’’ aappppll iiqquueenntt..    

aa    LL ee  ccoonntteennuu  ddee  cceess  mméétthhooddeess  

LLaa  mméétthhooddee  ddee  ll ’’ iimmppuuttaattiioonn  ll iimmii ttééee  iimmppll iiqquuee  qquuee  ll ’’ ÉÉttaatt  qquuii   eexxoonnèèrree  lleess  rreevveennuuss  pprreenndd  

nnééaannmmooiinnss  eenn  ccoommppttee  lleess  rreevveennuuss  eexxoonnéérrééss  ppoouurr  llee  ccaallccuull   dduu  ttaauuxx  dd’’ iimmppoossii ttiioonn  aappppll iiccaabbllee  aauuxx  

rreevveennuuss  qquu’’ ii ll   aa  llee  ddrrooii tt  dd’’ iimmppoosseerr..  CC’’ eesstt  cceettttee  aacccceeppttiioonn  qquuii   ssee  ddééggaaggee  ddee  llaa  ddééff iinnii ttiioonn  ééttaabbll iiee  

ppaarr  ll ’’ aarrttiiccllee  2233  dduu  RRèègglleemmeenntt  dd’’ eexxééccuuttiioonn  ::  ««  LLaa  mméétthhooddee  ddee  ll ’’ iimmppuuttaattiioonn  ll iimmii ttééee  ccoonnssiissttee  àà  

iimmppuutteerr  ssuurr  ll ’’ iimmppôôtt  ddûû  ddaannss  ll ’’ ÉÉttaatt  mmeemmbbrree    ddee  rrééssiiddeennccee  dduu  ccoonnttrr iibbuuaabbllee  ssuurr  ll ’’ eennsseemmbbllee  ddee  

ssoonn  rreevveennuu,,  llee  mmoonnttaanntt  ddee  ll ’’ iimmppôôtt  rreetteennuu  àà  llaa  ssoouurrccee  ddaannss  uunn  aauuttrree  ÉÉttaatt  mmeemmbbrree..  TToouutteeffooiiss,,  

ll ’’ iimmppoossii ttiioonn  eesstt  ll iimmii ttééee  aauu  mmoonnttaanntt  ddee  ll ’’ iimmppôôtt  qquuii   aauurraaii tt  ééttéé  oobbtteennuu,,  ssii   oonn  aappppll iiqquuaaii tt  aauu  

rreevveennuu  rrééaall iisséé  ddaannss  cceett  aauuttrree  ÉÉttaatt,,  llee  ttaauuxx  eenn  vviigguueeuurr  ddaannss  ll ’’ ÉÉttaatt  ddee  rrééssiiddeennccee»»..  II ll   ss’’ aaggii tt  ddaannss  

ccee  ccaass  ddee  ll ’’ iinnssttaauurraattiioonn  dd’’ uunn  ccrrééddii tt  dd’’ iimmppôôtt  iimmppuuttaabbllee  qquuii   eesstt  ttoouutteeffooiiss  ppllaaffoonnnnéé  aauu  mmoonnttaanntt  ddee  

ll ’’ iimmppôôtt  ddûû  ddaannss  ll ’’ ÉÉttaatt  ddee  ssoouurrccee..  DDaannss  llaa  pprraattiiqquuee,,  uunnee  ccoommppaarraaiissoonn  eesstt  ffaaii ttee  eennttrree  lleess  ttaauuxx  

aappppll iiqquuééss  ddaannss  lleess  ddeeuuxx  ÉÉttaattss..  LLee  ttaauuxx  dd’’ iimmppoossii ttiioonn  llee  pplluuss  ffaaiibbllee  eesstt  rreetteennuu  ppoouurr  ddéétteerrmmiinneerr  llee  

ccrrééddii tt  dd’’ iimmppôôtt  àà  ddéédduuii rree  ddaannss  ll ’’ ÉÉttaatt  ddee  rrééssiiddeennccee..  LLee  mmoonnttaanntt  àà  ddéédduuii rree  eesstt  llee  rrééssuull ttaatt  ddee  ccee  

ttaauuxx  aappppll iiqquuéé  aauu  rreevveennuu  rrééaall iisséé  ddaannss  ll ’’ ÉÉttaatt  ddee  ssoouurrccee..    

AAuuxx  tteerrmmeess  ddeess  ddiissppoossii ttiioonnss  ddee  ll ’’ aarrttiiccllee  2233  dduu  RRèègglleemmeenntt  dd’’ eexxééccuuttiioonn,,  ««llaa  mméétthhooddee  ddee  

ll ’’ eexxoonnéérraattiioonn  aavveecc  ttaauuxx  eeffffeeccttii ff  ccoonnssiissttee  àà  eexxoonnéérreerr,,  ddaannss  ll ’’ ÉÉttaatt  ddee  rrééssiiddeennccee  dduu  ccoonnttrr iibbuuaabbllee,,  

llee  rreevveennuu  aayyaanntt  ddééjjàà  ffaaii tt  ll ’’ oobbjjeett  dd’’ iimmppoossii ttiioonn  ddaannss  ll ’’ ÉÉttaatt  ddee  ssaa  ssoouurrccee..  TToouutteeffooiiss,,  ppoouurr  llee  

ccaallccuull   ddee  ll ’’ iimmppôôtt  ddûû  ddaannss  ll ’’ ÉÉttaatt  ddee  rrééssiiddeennccee,,  llee  ttaauuxx  ddee  ll ’’ iimmppôôtt  aappppll iiccaabbllee  eesstt  ddéétteerrmmiinnéé  eenn  

tteennaanntt  ccoommppttee  ddee  ll ’’ eennsseemmbbllee  ddeess  rreevveennuuss  dduu  ccoonnttrr iibbuuaabbllee  ssaannss  ddiissttiinnccttiioonn  ddee  lleeuurr  ssoouurrccee  »»..    

LLaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddee  ll ’’ iimmppôôtt  àà  ddéédduuii rree  ddaannss  ll ’’ ÉÉttaatt  ddee  rrééssiiddeennccee  pprrooccèèddee  dd’’ uunnee  ddoouubbllee  

ooppéérraattiioonn7700  ::  

                                                           
7700  ¨̈PPoouurr  pplluuss  ddééttaaii ll   vvooiirr  BBrruunnoo  GGOOUUTTHHIIEERREE,,  LLeess  iimmppôôttss  ddaannss  lleess  aaffffaaiirreess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess,,  oopp..  ccii tt..,,    pp..  115566..  
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--  ii ll   eesstt  dd’’ aabboorrdd  ccaallccuulléé  llee  ttaauuxx  mmooyyeenn  dd’’ iimmppoossii ttiioonn  rrééssuull ttaanntt  ddaannss  ll ’’ ÉÉttaatt  ddee  rrééssiiddeennccee    ddee  

ll ’’ iimmppôôtt  pprrooggrreessssii ff   ssuurr  llee  rreevveennuu  gglloobbaall ,,  cc''eesstt--àà--ddii rree  cceelluuii   qquuii   aa  ssoonn  oorriiggiinnee  ddaannss  ll ’’ ÉÉttaatt  

ddee  ssoouurrccee  eett  cceelluuii   qquuii   pprreenndd  ssaa  ssoouurrccee  ddaannss  ll ’’ ÉÉttaatt  ddee  rrééssiiddeennccee..    

--  eennssuuii ttee,,  oonn  ccaallccuullee  ll ’’ iimmppôôtt  ddaannss  ll ’’ ÉÉttaatt  ddee  rrééssiiddeennccee  ppaarr  aappppll iiccaattiioonn  ddee  ccee  ttaauuxx  mmooyyeenn  

aauuxx  sseeuullss  rreevveennuuss  iimmppoossaabblleess  ddaannss  ll ’’ ÉÉttaatt  ddee  rrééssiiddeennccee..  

LLee  ccaallccuull   ddee  ll ’’ iimmppôôtt  ssuurr  llee  rreevveennuu  gglloobbaall   eesstt  uunniiqquueemmeenntt  tthhééoorriiqquuee  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  ii ll   nnee  

sseerrtt  qquu’’ àà  ddéétteerrmmiinneerr  llee  ttaauuxx  dd’’ iimmppoossii ttiioonn  aappppll iiccaabbllee  aauuxx  rreevveennuuss  qquuii   oonntt  lleeuurr  oorriiggiinnee  ddaannss  

ll ’’ ÉÉttaatt  ddee  rrééssiiddeennccee..  LLeess  rreevveennuuss  qquuii   oonntt  lleeuurr  oorriiggiinnee  ddaannss  ll ’’ ÉÉttaatt  ddee  ssoouurrccee  nnee  ssoonntt  ppaass  

rrééiimmppoossééss  ddaannss  ll ’’ ÉÉttaatt  ddee  rrééssiiddeennccee  ;;  ii llss  ssoonntt  ssiimmpplleemmeenntt  pprriiss  eenn  ccoommppttee  ppoouurr  llee  ccaallccuull   ddee  ccee  

ttaauuxx7711..      

EEnn  ccee  qquuii   ccoonncceerrnnee  lleeuurrss  cchhaammppss  dd’’ aappppll iiccaattiioonn  rreessppeeccttii ffss,,  llee  RRèègglleemmeenntt  dd’’ eexxééccuuttiioonn  pprréévvooii tt  

qquuee    llaa  mméétthhooddee  ddee  ll ’’ iimmppuuttaattiioonn  ll iimmiittééee    ccoonncceerrnnee  ««  llaa  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn  ffrraappppaanntt  lleess  

ddiivviiddeennddeess,,  lleess  iinnttéérrêêttss  eett  lleess  rreeddeevvaanncceess  »»  aalloorrss  qquuee  cceell llee  ddee  ll ’’ eexxoonnéérraattiioonn  aavveecc  ttaauuxx  eeff ffeeccttii ff   

eesstt  ««  uuttii ll iissééee  ppoouurr  ééll iimmiinneerr  llaa  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  rreevveennuuss  aauuttrreess  qquuee  cceeuuxx  vviissééss  

aauuxx  aarrttiicclleess  1111,,  1122,,  1133  dduu  RRèègglleemmeenntt  nn°°0088//CCMM//§§UUEEMMOOAA    dduu  2266  sseepptteemmbbrree  22000088  uuttii ll iisséé  »»..    

  
bb..  L’appréciation de l’efficacité des deux méthodes  

LL’’ oobbjjeeccttii ff   ddee  ll ’’ aapppprréécciiaattiioonn  ddee  ll ’’ eeff ff iiccaaccii ttéé  ddee  cceess  ddeeuuxx  mméétthhooddeess  eesstt  ddee  mmeessuurreerr  llaa  ccaappaaccii ttéé  

ddee  cchhaaccuunnee  dd’’ eell lleess  àà  aattttéénnuueerr  oouu,,  àà  ttoouutt  llee  mmooiinnss,,  àà  ééll iimmiinneerr  ccoommppllèètteemmeenntt  llaa  ddoouubbllee  

iimmppoossii ttiioonn..  EEnn  rrééaall ii ttéé,,  llaa  ddooccttrriinnee  ff iissccaallee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  aa  ddééjjàà  pprréésseennttéé  lleeuurrss  eeff ffeettss  eenn  tteerrmmeess  

dd’’ aavvaannttaaggeess  eett  dd’’ iinnccoonnvvéénniieennttss..  

PPoouurr  llaa  mméétthhooddee  ddee  ll ’’ iimmppuuttaattiioonn  ll iimmii ttééee,,  ii ll   eesstt  aaddmmiiss  qquuee  ll ’’ aavvaannttaaggee  rrééssiiddee  ddaannss  

ll ’’ iimmppuuttaattiioonn  dd’’ uunnee  ffrraaccttiioonn  ddee  ll ’’ iimmppôôtt  ssuubbii   ddaannss  ll ’’ ÉÉttaatt  ddee  ssoouurrccee..    SSoonn  iinnccoonnvvéénniieenntt  rrééssiiddee  

ddaannss  llaa  rréémmaanneennccee  ddee  llaa  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn  ppaarrttiieell llee  qquuee  lleess  ÉÉttaattss  jjuussttii ff iieenntt  ppaarr  llee  ffaaii tt  qquu’’ ii llss    

ppeeuuvveenntt  aannnnuulleerr  lleeuurr  pprroopprree  iimmppôôtt,,  mmaaiiss  nnee  ppeeuuvveenntt  ppaass  rreemmbboouurrsseerr  eenn  oouuttrree  aauu  ccoonnttrriibbuuaabbllee  

uunn  iimmppôôtt  ppaayyéé  àà  ll ’’ ééttrraannggeerr..    

  IIll   eesstt  aaddmmiiss  ddaannss  llaa  pprraattiiqquuee  ff iissccaallee  qquuee  llaa  mméétthhooddee  ddee  ll ’’ eexxoonnéérraattiioonn  aavveecc  ttaauuxx  eeffffeeccttii ff  aa  

ppoouurr  bbuutt  ddee  mmaaiinntteennii rr  llaa  pprreessssiioonn  ff iissccaallee  qquu’’ aauurraaii tt  ssuuppppoorrttéé  llee  ccoonnttrriibbuuaabbllee  ssii   ssoonn  rreevveennuu  

gglloobbaall   pprroovveennaaii tt  ddee  ll ’’ ÉÉttaatt  ddee  rrééssiiddeennccee..  LLaa  ddooccttrriinnee  aaddmmeett  qquu’’ eenn  rrééaall ii ttéé  llaa  mméétthhooddee  ddee  

ll ’’ eexxoonnéérraattiioonn  aavveecc  ttaauuxx  eeff ffeeccttii ff   nn’’ aa  ddee  sseennss  qquuee  ««  ssii   ll ’’ iimmppôôtt  ssuurr  llee  rreevveennuu  eesstt  pprrooggrreessssii ff  ;;   ss’’ ii ll   

eesstt  pprrooppoorrttiioonnnneell ,,  llee  ttaauuxx  eeffffeeccttii ff  nnee  cchhaannggee  ppaass  qquueell   qquuee  ssooii tt  llee  mmoonnttaanntt  dduu  rreevveennuu  »»..  PPaarr  

                                                           
7711  SSuurr  ll ’’ ééll iimmiinnaattiioonn  ddee  llaa  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn  ppaarr  ll ’’ eexxoonnéérraattiioonn  aavveecc  ttaauuxx  eeff ffeeccttii ff ,,  llee  lleecctteeuurr  ppoouurrrraa  ssee  rraappppoorrtteerr  àà  

ll ’’ aarrttiiccllee  ddee  CChh..  BBIIDDEEAAUUXX..  CChh..  BBIIDDEEAAUUXX,,  DDrrooii tt  ffiissccaall ,,  22000000,,  nn°°44,,  ccoommmmeennttaaiirree  nn’’ °°  776699,,  àà  pprrooppooss  ddee  llaa  
ccoonnvveennttiioonn  ff iissccaallee  iinntteerrnnaattiioonnaallee..  ((BBIIDDEEAAUUXX,,  22000044))  
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ccoonnssééqquueenntt,,  ccoommmmee  ll ’’ aa  rreemmaarrqquuéé  BBrruunnoo  GGaauutthhiieerr,,  ii ll   nn’’ yy  aa  aauuccuunn  sseennss  àà  llee  ccaallccuulleerr  ppoouurr  

ll ’’ iimmppôôtt  ssuurr  lleess  ssoocciiééttééss  oouu  eennccoorree  ppoouurr  ttoouutt  iimmppôôtt  àà  ttaauuxx  uunniiqquuee  ccoommmmee  lleess  iimmppôôttss  ssuurr  lleess  

bbéénnééff iicceess  iinndduussttrriieellss  eett  ccoommmmeerrcciiaauuxx  ddeess  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess,,  lleess  ddrrooii ttss  dd’’ eennrreeggiissttrreemmeenntt  

aauuttrreess  qquuee    ssuurr  lleess  ssuucccceessssiioonnss7722..  CC’’ eesstt  eeuu  ééggaarrdd  àà  cceess  eeff ffeettss  ccoonnddii ttiioonnnnééss  qquuee  llaa  mméétthhooddee  ddee  

ll ’’ eexxoonnéérraattiioonn  aavveecc  ttaauuxx  eeff ffeeccttii ff   eesstt  qquuaassii   aabbsseennttee  ddaannss  lleess  ccoonnvveennttiioonnss  ff iissccaalleess  mmooddeerrnneess,,  

ppaarrccee  qquu’’ eell llee  aa  ééttéé,,  àà  llaa  ff iinn  ddeess  aannnnééeess  11998800,,  rreemmppllaaccééee  ppaarr  llee  mmééccaanniissmmee  dduu  ccrrééddii tt  dd’’ iimmppôôtt7733..  

DDee  ffaaii tt,,  llaa  mméétthhooddee  ddee  ll ’’ iimmppuuttaattiioonn  dduu  ccrrééddii tt  dd’’ iimmppôôttss  eesstt  pplluuss  aavvaannttaaggeeuussee  ppoouurr  llee  

ccoonnttrriibbuuaabbllee  ddee  ll ’’ ÉÉttaatt  ddee  rrééssiiddeennccee,,  ccaarr  eell llee  lluuii   ppeerrmmeett  ddee  ddéédduuii rree  ll ’’ iimmppôôtt  ccoorrrreessppoonnddaanntt  àà  ccee  

qquu’’ ii ll   aa  ssuuppppoorrttéé    ddaannss  ll ’’ ÉÉttaatt  ddee  ssoouurrccee..  

LLee  cchhooiixx  ddee  ll ’’ eexxoonnéérraattiioonn  aavveecc  ttaauuxx  eeffffeeccttii ff  ddaannss  ll ’’ eessppaaccee  UUEEMMOOAA  eesstt  jjuussttii ff iiéé  ppaarr  llaa  

vvoolloonnttéé  dduu  llééggiissllaatteeuurr  ccoommmmuunnaauuttaaii rree  ddee  ccoonnccii ll iieerr  llaa  ssii ttuuaattiioonn  ddeess  ccoonnttrriibbuuaabblleess  aavveecc  cceeuuxx  ddeess  

ÉÉttaattss  ddee  rrééssiiddeennccee  eenn  aaccccoorrddaanntt  aauuxx  pprreemmiieerrss  uunn  aavvaannttaaggee  ll iimmii ttéé  ttoouutt  eenn  ll iimmii ttaanntt  ppoouurr  lleess  

sseeccoonnddss  lleess  rriissqquueess  ddee  ddééppeerrddii ttiioonn  ff iissccaallee..    

  

CC    LL eess  ll iimmii tteess  dduu  rr èègglleemmeenntt   ddee  nnoonn  ddoouubbllee  iimmppoossii tt iioonn  

LLaa  vvoolloonnttéé  ddee  lluutttteerr  ccoonnttrree  llaa  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn  ccoommppoorrttee  ddeess  ll iimmii tteess,,  qquuii   ttrroouuvveenntt  lleeuurr  

oorriiggiinnee,,  dd’’ uunnee  ppaarrtt  ddaannss  llee  RRèègglleemmeenntt  eett  dd’’ aauuttrree  ppaarrtt  ddaannss    lleess  llaaccuunneess  iinnhhéérreenntteess  dduu  pprroocceessssuuss  

ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ccoommmmuunnaauuttaaii rree..  LLeess  pprreemmiièèrreess  ssoonntt  rreellaattiivveess  àà  ll ’’ iinnssttaauurraattiioonn  dduu  pprriinncciippee  ddee  

ssuubbssiiddiiaarrii ttéé  ddaannss  uunnee  rréégglleemmeennttaattiioonn  qquuii   ssee  vveeuutt  uunnii ff iiccaattrriiccee  ttaannddiiss  qquuee  lleess  sseeccoonnddeess  ppoorrtteenntt  

ssuurr  ll ’’ iinnaappppll iiccaattiioonn  ccoonnssttaannttee  ddeess  rrèègglleess  dd’’ oorriiggiinnee  ccoommmmuunnaauuttaaii rree..    

11    LL eess  zzoonneess  ggrr iisseess  ll iiééeess  aauuxx  rr eennvvooiiss  aauuxx  ddrr ooii ttss  nnaatt iioonnaauuxx    

  LL’’ uunnee  ddeess  pplluuss  ggrraannddeess  iinnssuuffff iissaanncceess  dduu  rrèègglleemmeenntt  eesstt  ddee  rreennvvooyyeerr,,  ddaannss  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  

ddee  cceerrttaaiinneess  ddee  sseess  ddiissppoossii ttiioonnss,,  aauuxx  ddrrooii ttss  nnaattiioonnaauuxx  ddeess  ÉÉttaattss7744..  OOrr  lleess  iinnccoonnvvéénniieennttss  ddeess  

rreennvvooiiss  aauuxx  ddrrooii ttss  iinntteerrnneess  ddeess  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess  ddaannss  lleess  ccoonnvveennttiioonnss  ff iissccaalleess  oonntt  ééttéé  

ssuuffff iissaammmmeenntt  mmoonnttrrééss7755..  PPoouurr  MMaaxxiimmee  CChhrrééttiieenn,,  uunnee  tteell llee  ddéémmaarrcchhee  eesstt  ttrrèèss  ««  ddaannggeerreeuussee  

                                                           
7722  BBrruunnoo  GGOOUUTTHHIIEERREE,,  LLeess  iimmppôôttss  ddaannss  lleess  aaffffaaiirreess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess,,  oopp..  ccii tt..  pp..  115577..  

7733IIbbiidd..  pp..  115577..  

74 Un exemple parfait est l’article 2 relatif aux définitions qui prévoit que « Pour l’application du présent 
Règlement par un État-membre, toute expression qui n’y est pas définie, a le sens qui lui est attribué par la 
législation dudit État régissant les impôts faisant l’objet du présent Règlement, à moins que le contexte 
n’exige une interprétation différente ». Les renvois se retrouvent aux articles 3, 4, 11, etc. du Règlement 
n°08/2008 et les articles 3, 4 etc. du Règlement d’exécution n°05/2010  

7755  GG..  GGEESSTT,,  ««  LLeess  ccoonnttrraaiinntteess  dd''oorriiggiinnee  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ffiissccaallee  ddiirreeccttee  »»,,  RRFFFFPP  ((6600)),,  11999977;;  
SSeeyyddoouu  MMaaddaannii   SSYY,,  ««  RRééfflleexxiioonn  ssuurr  lleess  ddiissppoossii ttiioonnss  eesssseennttiieell lleess  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ffiissccaallee  ffrraannccoo--sséénnééggaallaaiissee  
eenn  mmaattiièèrree  ddee  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn  ssee  rraappppoorrttaanntt  aauuxx  iimmppôôttss  ssuurr  lleess  rreevveennuuss  »»,,  MMééllaannggeess  PPiieerrrree--MMaarriiee  
GGAAUUDDEEMMEETT,,  PPaarriiss,,  EEccoonnoommiiccaa,,  11998844,,  pp..  991188..    
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ppaarrccee  qquuee  lleess  ccllaauusseess  ddee  rreennvvooii   ssoonntt  ssoouuvveenntt  ddoouubblleemmeenntt  ééqquuiivvooqquueess..  OOnn  nnee  ssaaii tt  ppaass  ttoouujjoouurrss  

àà  qquueell llee  llééggiissllaattiioonn  nnaattiioonnaallee  oouu  àà  qquueell   ddrrooii tt  iinntteerrnnee  ((eexxpprreessssiioonnss  ssyynnoonnyymmeess  qquuii   eenngglloobbeenntt  llaa  

jjuurr iisspprruuddeennccee  ddeess  ttrr iibbuunnaauuxx  ééttaattiiqquueess))  eell lleess  ssee  rrééfféérreenntt..  EEtt,,  ii ll   nn’’ eesstt  ppaass  rraarree  qquu’’ aauu  sseeiinn  dd’’ uunn  

mmêêmmee  ppaayyss,,  uunn  mmêêmmee  tteerrmmee  ssooii tt  qquuaall ii ffiiéé  ddee  ffaaççoonnss  ddii fffféérreenntteess  ppaarr  ddeess  llééggiissllaattiioonnss  ddii fffféérreenntteess  

((ddrrooii tt  ffiissccaall   eett  ddrrooii tt  pprr iivvéé))  oouu  ppaarr  llaa  mmêêmmee  llééggiissllaattiioonn    ((ddrrooii tt  ffiissccaall   oouu  ddrrooii tt  pprr iivvéé))  »»7766..  FFoorrtt  

hheeuurreeuusseemmeenntt,,  llee  RRèègglleemmeenntt  nn°°000088  eett  ssoonn  RRèègglleemmeenntt  dd’’ eexxééccuuttiioonn  nn°°0055//22001100  oonntt  eessssaayyéé  ddee  

ppaarreerr  àà  ccee  ttyyppee  ddee  llaaccuunneess  qquuii   eexxiissttee,,  llee  pplluuss  ssoouuvveenntt,,  ddaannss  lleess  ccoonnvveennttiioonnss  ff iissccaalleess  bbii llaattéérraalleess..  

TToouutteeffooiiss,,  ii ll   ffaauutt  rreemmaarrqquueerr  qquuee  ssii   cceess  aacctteess  ddéérriivvééss  vviissaanntt  àà  ééll iimmiinneerr  llaa  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn  

ddééff iinniisssseenntt  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  tteerrmmeess  tteecchhnniiqquueess,,  ii llss  llaaiisssseenntt  ddeess  nniiddss  ddee  ccoonnff ll ii ttss  dd’’ iinntteerrpprrééttaattiioonn  eenn  

ccee  qquuii   ccoonncceerrnnee  lleess  mmeessuurreess  ddéérrooggaattooii rreess  aauu  pprriinncciippee  ddee  nnoonn--ddiissccrriimmiinnaattiioonn..  II ll   rreessttee  qquuee  lleess  

ppootteennttiieellss  ccoonnff ll ii ttss  dd’’ iinntteerrpprrééttaattiioonn  ppeeuuvveenntt  êêttrree  mmiinniimmiissééss  ppaarr  ll ’’ aappppaarrtteennaannccee  ddeess  ÉÉttaattss--

mmeemmbbrreess  àà  uunn  ffoonndd  jjuurriiddiiqquuee  ccoommmmuunn  iissssuu  dd’’ uunn  mmêêmmee  hhéérrii ttaaggee  jjuurriiddiiqquuee..  AAiinnssii ,,  lleess  

ddii ff fféérreenncceess  eennttrree  lleess  ssyyssttèèmmeess  jjuurriiddiiqquueess  nnaattiioonnaauuxx  ssoonntt  rréédduuii tteess  ppaarr  ll ’’ hhaarrmmoonniissaattiioonn  dd’’ uunnee  

ppaarrtt  iimmppoorrttaannttee  ddee  llaa  ff iissccaall ii ttéé  iinnttéérriieeuurree  ddaannss  ll ’’ eessppaaccee  UUEEMMOOAA..  

LLeess  rriissqquueess  ddee  ll ’’ ééll iimmiinnaattiioonn  ddee  llaa  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn  pprroovviieennddrroonntt  cceerrttaaiinneemmeenntt  ddee  llaa  nnoonn--

aappppll iiccaattiioonn  ddeess  oobbll iiggaattiioonnss  iimmppoossééeess  aauuxx  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess..  

  

22    LL eess  rr iissqquueess  éélleevvééss  dduu  nnoonn--rr eessppeecctt   dduu  rr èègglleemmeenntt     

  LL’’ iinnaappppll iiccaattiioonn  dduu  ddrrooii tt  ccoommmmuunnaauuttaaii rree  oobbsseerrvvééee  eenn  ccee  qquuii   ccoonncceerrnnee  llaa  ll iibbrree  ccii rrccuullaattiioonn  

ddeess  ppeerrssoonnnneess,,  ddeess  bbiieennss  eett  ddeess  ccaappii ttaauuxx,,  ppeeuutt  iimmppaacctteerr  nnééggaattiivveemmeenntt  ssuurr  ll ’’ ééll iimmiinnaattiioonn  ddee  llaa  

ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn..  IIll   ffaauutt  ffaaii rree  oobbsseerrvveerr  qquuee  llaa  bboonnnnee  aappppll iiccaattiioonn  dduu  rrèègglleemmeenntt  iimmppll iiqquuee  uunnee  

bboonnnnee  eett  ff rraanncchhee  ccooll llaabboorraattiioonn  eennttrree  lleess  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  ff iissccaalleess  ddeess  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess..  ÀÀ  ccee  

ssuujjeett,,  ii ll   ffaauutt  rreemmaarrqquueerr  qquuee  lleess  rrééssiissttaanncceess  ddeess  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  ddoouuaanniièèrreess  àà  aappppll iiqquueerr  lleess  ttaarrii ffss  

eexxttéérriieeuurrss  ccoommmmuunnss  nn’’ aauugguurreenntt  ppaass  dd’’ uunn  bboonn  pprrééssaaggee..  CCeerrtteess,,  ii ll   eesstt  pprréévvuu  ddaannss  lleess  aacctteess  

ddéérriivvééss  ssuussvviissééss  ddeess  mmééccaanniissmmeess  dd’’ éécchhaannggee  dd’’ iinnffoorrmmaattiioonnss  eett  dd’’ aassssiissttaannccee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  eenn  

vvuuee  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  ddiissppoossii ttiioonnss  qquu’’ ii llss  pprréévvooiieenntt..  MMaaiiss  oonn  ppeeuutt  ddoouutteerr  ddee  lleeuurr  

eeff ff iiccaaccii ttéé..  EEnn  eeff ffeett,,  ffoorrccee  eesstt  ddee  ccoonnssttaatteerr  llaa  qquuaall ii ttéé  ddééffeeccttuueeuussee  ddee  ll ’’ iinntteerr--ccoommmmuunniiccaabbii ll ii ttéé  

ddeess  sseerrvviicceess  tteecchhnniiqquueess  ddeess  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  ff iissccaalleess..  DDee  pplluuss  cceell lleess--ccii   mmaannqquueenntt  ccrruueell lleemmeenntt  

ddee  mmooyyeennss  llooggiissttiiqquueess  nnéécceessssaaii rreess  àà  llaa  ff lluuiiddii ttéé  ddee  llaa  ccii rrccuullaattiioonn  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  eett  ddeess  

rreellaattiioonnss  eennttrree  lleess  sseerrvviicceess  ff iissccaauuxx..  

  EEnn  ssoommmmee,,  ppaarr  lleess  rrèègglleess  vviissaanntt  ll ’’ ééll iimmiinnaattiioonn  ddee  llaa  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn,,  ll ’’ UUEEMMOOAA  aa  eennttaamméé  

uunn  ttoouurrnnaanntt  ddéécciissii ff   ddaannss  ll ’’ ééll iimmiinnaattiioonn  ddeess  bbaarrrriièèrreess  ééccoonnoommiiqquueess  aauu  mmaarrcchhéé  iinnttéérriieeuurr..  SS’’ ii ll   eesstt  
                                                           
7766  MMaaxxiimmee  CCHHRREETTIIEENN,,  ««  LL’’ iinntteerrpprrééttaattiioonn  ddeess  ttrraaii ttééss  bbii llaattéérraauuxx  ssuurr  llaa  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn  »»,,  oopp..  ccii tt..,,  pp..  11556611..    
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aappppll iiqquuéé  ddee  ffaaççoonn  eeff ff iiccaaccee,,  ccee  ddiissppoossii ttii ff   ppeerrmmeettttrraa  dd’’ aattttéénnuueerr  llaa  cchhaarrggee  ff iissccaallee  ddeess  

ccoonnttrriibbuuaabblleess  eett  ffaavvoorriisseerr  llaa  ll iibbrree  ccii rrccuullaattiioonn  ddeess  ccii ttooyyeennss  eett  ddeess  ccaappii ttaauuxx..  CCeeppeennddaanntt,,  oonn  ppeeuutt  

ss’’ iinnqquuiiéétteerr  ddee  llaa  ppeerrttee  ddee  rreessssoouurrcceess  qquuee  cceellaa  ppoouurrrraaii tt    pprroovvooqquueerr  ddaannss  llaa  mmoobbii ll iissaattiioonn  ddeess  

rreessssoouurrcceess  ff iissccaalleess  ddeess  ÉÉttaattss--mmeemmbbrreess,,  ssuurrttoouutt  ppoouurr  cceeuuxx  qquuii   nn’’ oonntt  ppaass  dd’’ aauuttrreess  ssoouurrcceess  

aall tteerrnnaattiivveess  ddee  mmoobbii ll iissaattiioonn  ddee  rreessssoouurrcceess    ff iinnaanncciièèrreess..  CCeett  iinnccoonnvvéénniieenntt  ppoouurrrraaii tt  eexxppll iiqquueerr  llaa  

ccaauussee  ddee  llaa  ffaaiibbllee  vvoolloonnttéé  ddeess  ÉÉttaattss  àà  aappppll iiqquueerr  llee  ddiissppoossii ttii ff   iinnssttii ttuuéé..      

            

  

  

BBII BBLL II OOGGRRAAPPHHII EE  

II..  OOUUVVRRAAGGEESS    

  

BBEERRLLIINN,,  DD..,,  DDrrooii tt  ff iissccaall   ccoommmmuunnaauuttaaii rree..  ((cc..  DD..  ffoonnddaammeennttaall "",,  ÉÉdd..))  PPaarriiss::  PPUUFF,,  11998888..  

  

CCAASSTTAAGGNNEEDDEE,,  BB..,,  PPrréécciiss  ddee  ff iissccaall ii ttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  33ee  éédd..,,  PPaarriiss::  PPUUFF,,  22001100..  

  

CCOOZZIIAANN,,  MM..,,  DDEEBBOOIISSSSYY,,  FF..,,  PPrréécciiss  ddee  ff iissccaall ii ttéé  ddeess  eennttrreepprriisseess,,  3344ee  éédd..,,  PPaarriiss,,  FFrraannccee::  LLii tteecc,,  
LLeexxiissNNeevviiss,,  22001100--22001111..  

  

DDOOUUVVIIEERR,,  PP..--JJ..,,  

  --  DDrrooii tt  ff iissccaall   ddaannss  lleess  rreellaattiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess..  PPaarriiss::  AA..  PPeeddoonnee,,  11999966..  

  

  --  FFiissccaall ii ttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  PPaarriiss::  LLii tteecc,,  11999966..  

  

  --  FFiissccaall ii ttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee::  2200  ééttuuddeess  ddee  ddoossssiieerrss,,  PPaarriiss::  LLii tteecc,,  11999966..  

  

DDUUBBUUTT,,  TT..,,  LLeess  ccoommmmeennttaaii rreess  dduu  mmooddèèllee  ddee  ccoonnvveennttiioonn  ff iissccaallee  ddee  ll ''OOCCDDEE  eett  ll ''iinntteerrpprrééttaattiioonn  
bbii llaattéérraallee  ddeess  ccoonnvveennttiioonnss  ccoonnttrree  llaa  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn..  AAiixx--eenn--PPoovveennccee::  UUnniivveerrssii ttéé  dd''AAiixx--
eenn--PPoovveennccee,,  22000099..  

  

GGOOUUTTHHIIEERREE,,  BB..,,  LLeess  iimmppôôttss  ddaannss  lleess  aaff ffaaii rreess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess..  PPaarriiss::  FFrraanncciiss  LLEEFFEEBBVVRREE,,  
22001100..  

  

IISSAAAACC  GGuuyy,,  BBLLAANNQQUUEETT  MM..,,  DDrrooii tt  ggéénnéérraall   ddee  ll ’’ UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee,,IISSAAAACC  GGuuyy,,  
BBLLAANNQQUUEETT  MMaarrcc,,  DDrrooii tt  ggéénnéérraall   ddee  ll ’’ UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee,,  99ee  ééddii ttiioonn,,  PPaarriiss::  DDaall lloozz,,  22000066..  

  

MMAARRTTIINN,,  PP..  DD..,,  DDrrooii tt  ccoommmmuunnaauuttaaii rree  eett  ff iissccaall ii ttéé,,  PPaarriiss::  LLii tteecc,,  22000044..  
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OOCCDDEE,,  PPrroobbllèèmmeess  ppoossééss  ppaarr  ll ''aarrttiiccllee  1144  dduu  mmooddèèllee  ddee  ccoonnvveennttiioonn  ff iissccaallee  ddee  ll ''OOCCDDEE..  PPaarriiss::  
OOCCDDEE,,  22000000..  

  

UUnniioonn  ÉÉccoonnoommiiqquuee  eett  MMoonnééttaaii rree  OOuueesstt  AAffrriiccaaiinn,,  LLaa  ccoommmmiissssiioonn,,  LLééggiissllaattiioonn  ccoommmmuunnaauuttaaii rree  
ssuurr  llaa  ffiissccaall ii ttéé,,  22ee  ééddii ttiioonn,,  22001100..  

  

  

  

  

II II..  AARRTTII CCLL EESS    
 

BBAALLAANNGGEERR,,  GG..,,  LLee  ffééddeerraall iissmmee  ff iissccaall   eett  ll ''hhaarrmmoonniissaattiioonn,,  RReevvuuee  FFrraannççaaiissee  ddee  FFiinnaanncceess  
PPuubbll iiqquueess,,  nn°°2200,,  11999977....  

  

BBIIDDEEAAUUXX,,  CC..,,  ÀÀ  pprrooppooss  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ff iissccaallee  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  DDrrooii tt  ffiissccaall   22000000,,  nn°°44,,  
ccoommmmeennttaaii rree  nn°°  776699,,  22000044..  

  

CCHHRREETTIIEENN  MM..,,  LL’’ iinntteerrpprrééttaattiioonn  ddeess  ttrraaii ttééss  bbii llaattéérraauuxx  ssuurr  llaa  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn::  MMéétthhooddeess  eett  
pprrooccéédduurreess,,  JJ..CC..PP..,,11996600,,  pp..  11556611..  

  

DDEELLMMAASS--MMAARRTTYY,,  MM..,,  LLee  pplluurraall iissmmee  oorrddoonnnnéé  eett  lleess  iinntteerraaccttiioonnss  eennttrree  eennsseemmbblleess  jjuurriiddiiqquueess,,  
RReeccuueeii ll   DDaall lloozz,,  22000066,,  NN°°1144..  

  

DDIIAARRRRAA  EEllooii ,,  CCooooppéérraattiioonn  oouu  iinnttééggrraattiioonn  ff iissccaallee  aauu  sseeiinn  ddee  ll ’’ UUnniioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eett  
mmoonnééttaaii rree  oouueesstt--aaffrriiccaaiinn  ((UU..EE..MM..OO..AA)),,  RReevvuuee  BBuurrkkiinnaabbéé  ddee  ddrrooii tt  ((RR..BB..DD)),,  22000044..  

  

GGEEOORRGGOOPPOOUULLOOSS,,  TT..,,  LLee  rrôôllee  ccrrééaattii ff   dduu  jjuuggee  ccoommmmuunnaauuttaaii rree  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ff iissccaall ii ttéé  ddii rreeccttee  
::  ddee  ll ''aaff ffaaii rree  ddee  ll ''aavvooii rr  ff iissccaall   ff rraannççaaiiss  àà  cceell llee  ssuurr  ll ''aavvooii rr  ff iissccaall   ff iinnllaannddaaiiss,,  RReevvuuee  TTrr iimmeessttrr iieell   
ddee  DDrrooii tt  EEuurrooppééeenn,,  22000055..    

  

GGEESSTT,,  GG..,,  LLeess  ccoonnttrraaiinntteess  dd''oorriiggiinnee  ccoommmmuunnaauuttaaii rree  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ff iissccaallee  ddii rreeccttee,,  RRFFFFPP,,  
NN°°6600,,  11999977..  

  

  MMAALLHHEERRBBEE  JJaaccqquueess,,  DD..  BBEERRLLIINN,,  CCoonnvveennttiioonnss  ff iissccaalleess  bbii llaattéérraalleess  eett  ddrrooii tt  ccoommmmuunnaauuttaaii rree,,  
RReevvuuee  TTrr iimmeessttrr iieell llee  ddee  DDrrooii tt  EEuurrooppééeenn,,  11999955..  

  

MMAALLHHEERRBBEE  JJaaccqquueess,,  DD..  BBEERRLLIINN,,  CCoonnvveennttiioonnss  ff iissccaalleess  bbii llaattéérraalleess  eett  ddrrooii tt  ccoommmmuunnaauuttaaii rree,,  
RReevvuuee  TTrr iimmeessttrr iieell   ddee  DDrrooii tt  EEuurrooppééeenn,,  22000055..  
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MMBBEELLEEKK  AA..  LL..,,  LLaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  ff iissccaallee  ddeess  ÉÉttaattss  aaffrriiccaaiinnss  aauu  ssuudd  dduu  SSaahhaarraa  ffaaccee  aauuxx  eennjjeeuuxx  
dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt::  ll ''eexxeemmppllee  dduu  CCaammeerroouunn,,  RReevvuuee  EEDDJJAA  NN°°7788,,  JJuuii ll lleett--AAooûûtt--SSeepptteemmbbrree,,  
22000088,,  pppp..  3399--5544..  

  

SSYY  SS..--MM..,,  RRééff lleexxiioonn  ssuurr  lleess  ddiissppoossii ttiioonnss  eesssseennttiieell lleess  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ff iissccaallee  ffrraannccoo--
sséénnééggaallaaiissee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ddoouubbllee  iimmppoossii ttiioonn  ssee  rraappppoorrttaanntt  aauuxx  iimmppôôttss  ssuurr  llee  rreevveennuu,,..  
ÉÉttuuddeess  ddee  ff iinnaanncceess  ppuubbll iiqquueess,,  MMééllaannggeess  eenn  ll ''hhoonnnneeuurr  ddee  MMoonnssiieeuurr  llee  PPrrooffeesssseeuurr  PPaauull   MMaarriiee  
GGAAUUDDEEMMEETT,,  nnoovveemmbbrree  11998844,,  pp..  990011..  

  

  

  

  
II..  RREECCAAPPII TTUULL AATTII FF  DDEESS  AACCTTEESS  CCOOMM MM UUNNAAUUTTAAII RREESS  

  
--  TTrraaii ttéé  UUEEMMOOAA  rréévviisséé  dduu  2299  jjaannvviieerr  22000033..  

--  VVeerrssiioonn  ccoonnssooll iiddééee  dduu  TTrraaii ttéé  ssuurr  llee  FFoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  ll ''UUnniioonn  EEuurrooppééeennnnee  ((TTFFUUEE)),,    CC  

111155//5500,,  JJoouurrnnaall   ooff ff iicciieell   ddee  ll ''UUnniioonn  EEuurrooppééeennnnee  dduu  99  mmaaii   22000088..  

--    RRèègglleemmeenntt  nn°°  0088//22000088//CCMM//UUEEMMOOAA  dduu  2266    sseepptteemmbbrree  22000088..  

--  RRèègglleemmeenntt  nn°°  0055//22001100//CCMM//UUEEMMOOAA  dduu  1177  nnoovveemmbbrree  22001100..  

--  AAcctteess  uunnii ffoorrmmeess  rreellaattii ffss  aauu  ddrrooii tt  ddeess  ssoocciiééttééss  ccoommmmeerrcciiaalleess  eett  ddeess  ggrroouuppeemmeennttss  

dd’’ iinnttéérrêêttss  ééccoonnoommiiqquueess  ((AAUUDDSSGGIIEE))  dduu  0011//1100//11999977..  

  
  
  

  


