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  EETTAATT  OO  ::  AANNNNEEXXEE  FFIISSCCAALLEE  

AA  LL’’OORRDDOONNNNAANNCCEE  NN°°22001133--002211//PP--RRMM  DDUU  33  DDEECCEEMMBBRREE  22001133  

PPOORRTTAANNTT  LLOOII  DDEE  FFIINNAANNCCEESS  PPOOUURR  LL’’EEXXEERRCCIICCEE  22001144  
  

PPRREEMMIIEERREE  PPAARRTTIIEE  ::  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  CCOODDEE  GGEENNEERRAALL  DDEESS  IIMMPPOOTTSS  
  

AArrttiiccllee  pprreemmiieerr  

RRééaamméénnaaggeemmeenntt  dduu  CCooddee  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  eenn  ssoonn  aarrttiiccllee  3333  ttrraaiittaanntt  ddeess  ccaass  
dd’’eexxoonnéérraattiioonn  dd’’iimmppôôtt  ssuurr  lleess  rreevveennuuss  ddee  vvaalleeuurrss  mmoobbiilliièèrreess    

AA..  EExxppoosséé  ddeess  mmoottiiffss  

DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’hhaarrmmoonniissaattiioonn  ddeess  llééggiissllaattiioonnss  ddeess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  eenn  
mmaattiièèrree  ddee  vvaalleeuurrss  mmoobbiilliièèrreess,,  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee  ll’’UUnniioonn  EEccoonnoommiiqquuee  eett  
MMoonnééttaaiirree  OOuueesstt  AAffrriiccaaiinnee  ((UUEEMMOOAA))  aa  aaddooppttéé  llaa  DDiirreeccttiivvee  nn°°0022//22001100//CCMM//  
UUEEMMOOAA  dduu  3300  mmaarrss  22001100..  CCeettttee  DDiirreeccttiivvee  ttrraaiittee  ddee  llaa  ffiissccaalliittéé  aapppplliiccaabbllee  aauuxx  
rreevveennuuss  ccii--aapprrèèss  éénnuumméérrééss  ::  
  

--  rreevveennuuss  ddeess  aaccttiioonnss  oouu  bbéénnééffiicceess  mmiiss  eenn  ddiissttrriibbuuttiioonn  ppaarr  lleess  
oorrggaanneess  ddiirriiggeeaannttss  ddeess  ssoocciiééttééss  ddee  ccaappiittaauuxx  ;;  

--  pplluuss--vvaalluueess  ddee  cceessssiioonn  ddeess  aaccttiioonnss  ;;  
--  rreevveennuuss  ddeess  oobblliiggaattiioonnss  ;;  
--  pplluuss--vvaalluueess  ddee  cceessssiioonn  ddeess  oobblliiggaattiioonnss..  

  
LLaaddiittee  DDiirreeccttiivvee  aa  ééttéé  ttrraannssppoossééee  ddaannss  llaa  llééggiissllaattiioonn  nnaattiioonnaallee  àà  ttrraavveerrss  
ll’’AAnnnneexxee  FFiissccaallee  àà  llaa  LLooii  nn°°22001111--7788  dduu  2233  ddéécceemmbbrree  22001111  ppoorrttaanntt  LLooii  ddee  
FFiinnaanncceess  ppoouurr  ll’’eexxeerrcciiccee  22001122..  AAiinnssii,,  lleess  aarrttiicclleess  4411  eett  4422  dduu  CCooddee  GGéénnéérraall  
ddeess  IImmppôôttss,,  qquuii  ffiixxaaiieenntt  lleess  ttaauuxx  aapppplliiccaabblleess  àà  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  cceess  rreevveennuuss  ddee  
vvaalleeuurrss  mmoobbiilliièèrreess,,  oonntt  ééttéé  mmooddiiffiiééss..  DDee  mmêêmmee,,  lleess  ttaauuxx  dd’’iimmppoossiittiioonn  rreellaattiiffss  
aauuxx  aauuttrreess  rreevveennuuss  ddee  vvaalleeuurrss  mmoobbiilliièèrreess  nnoonn  vviissééss  ppaarr  llaa  DDiirreeccttiivvee  pprréécciittééee  
oonntt  ééttéé  rreeccoonndduuiittss  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’aaddooppttiioonn  ddee  ll’’AAnnnneexxee  FFiissccaallee  àà  llaa  LLooii  
nn°°22001122--006633  dduu  2266  ddéécceemmbbrree  22001122  ppoorrttaanntt  LLooii  ddee  FFiinnaanncceess  ppoouurr  ll’’eexxeerrcciiccee  
22001133..  TToouutteeffooiiss,,  ppaarr  oommiissssiioonn,,  ll’’aarrttiiccllee  3333  dduu  CCooddee  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss,,  qquuii  
ttrraaiittee  ddeess  ccaass  dd’’eexxoonnéérraattiioonn,,  nn’’aa  ppaass  ééttéé  mmooddiiffiiéé  ppoouurr  tteenniirr  ccoommppttee  ddee  llaaddiittee  
DDiirreeccttiivvee..  CCee  ffaaiissaanntt,,  cceerrttaaiinnss  rreevveennuuss  qquuii  ssoonntt  iimmppoossaabblleess  aauuxx  tteerrmmeess  ddee  llaa  
DDiirreeccttiivvee  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  oonntt  ééttéé  mmaaiinntteennuuss  ddaannss  llee  cchhaammpp  ddeess  eexxoonnéérraattiioonnss  
tteell  qquu’’iillss  eexxiissttaaiieenntt  ddaannss  llee  CCooddee  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  aavvaanntt  ll’’aaddooppttiioonn  ddee  llaa  
llééggiissllaattiioonn  ccoommmmuunnaauuttaaiirree..  IIll  ss’’aaggiitt  nnoottaammmmeenntt  ddeess  rreevveennuuss  ddeess  oobblliiggaattiioonnss  
eett  ddeess  aauuttrreess  eeffffeettss  ppuubblliiccss  éémmiiss  ppaarr  ll’’EEttaatt,,  lleess  rrééggiioonnss  oouu  lleess  ccoommmmuunneess..  EEnn  
aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  DDiirreeccttiivvee  pprréécciittééee,,  sseeuullss  lleess  rreevveennuuss  ddeess  oobblliiggaattiioonnss  éémmiisseess  
ppaarr  ll’’EEttaatt,,  lleess  rrééggiioonnss  eett  lleess  ccoommmmuunneess  ssoonntt  eexxoonnéérrééss  àà  llaa  ccoonnddiittiioonn  qquuee  llaa  
dduurrééee  ddeessddiitteess  oobblliiggaattiioonnss  eexxccèèddee  ddiixx  aannss..  CC’’eesstt  llaa  rraaiissoonn  ppoouurr  llaaqquueellllee  llaa  
pprréésseennttee  AAnnnneexxee  FFiissccaallee  pprréévvooiitt  ddee  ccoorrrriiggeerr  cceettttee  llaaccuunnee  eenn  lliimmiittaanntt  
ll’’eexxoonnéérraattiioonn  aauuxx  sseeuullss  ccaass  pprréévvuuss  ppaarr  llaa  DDiirreeccttiivvee  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  oouu  uunnee  
ddiissppoossiittiioonn  llééggaallee  aaddooppttééee  aauu  ppllaann  nnaattiioonnaall..  
  
IIll  ffaauutt  ssiiggnnaalleerr  qquu’’aauu--ddeellàà  dduu  ssoouuccii  ddee  ssee  ccoonnffoorrmmeerr  aauu  ddrrooiitt  
ccoommmmuunnaauuttaaiirree,,  cceettttee  pprrooppoossiittiioonn  ddee  mmooddiiffiiccaattiioonn  vviissee  ééggaalleemmeenntt  àà  
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ccoonnttrriibbuueerr  àà  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dduu  PPrrooggrraammmmee  ddee  TTrraannssiittiioonn  FFiissccaallee  ddoonntt  ll’’uunn  ddeess  
aaxxeess  pprriioorriittaaiirreess  eesstt  llaa  ssuupppprreessssiioonn  pprrooggrreessssiivvee  ddeess  eexxoonnéérraattiioonnss..    
  

BB..  TTeexxttee  

  
LL’’aarrttiiccllee  3333  dduu  CCooddee  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  eesstt  aabbrrooggéé  eett  rreemmppllaaccéé  ppaarr  ccee  qquuii  ssuuiitt  ::  
  
aarrttiiccllee  3333  ((nnoouuvveeaauu))  ::  LL’’iimmppôôtt  ssuurr  llee  rreevveennuu  ddeess  vvaalleeuurrss  mmoobbiilliièèrreess  nn’’eesstt  ppaass  
aapppplliiccaabbllee  ::  
  

11..  aauuxx  rreevveennuuss  ddeess  oobblliiggaattiioonnss  éémmiisseess  ppaarr  ll’’ÉÉttaatt,,  lleess  rrééggiioonnss  oouu  
lleess  ccoommmmuunneess,,  lloorrssqquuee  llaa  dduurrééee  ddeess  oobblliiggaattiioonnss  eesstt  
ssuuppéérriieeuurree  àà  ddiixx  aannss  ;;  

22..  aauuxx  rreevveennuuss  ddiissttrriibbuuééss  ppaarr  lleess  OOrrggaanniissmmeess  ddee  PPllaacceemmeenntt  
CCoolllleeccttiiff  ddee  VVaalleeuurrss  MMoobbiilliièèrreess  ((OOPPCCVVMM))..  

  
AArrttiiccllee  22  

RRééaamméénnaaggeemmeenntt  dduu  CCooddee  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  eenn  sseess  aarrttiicclleess  7700,,  7711,,  7722,,  7733,,  7744  ((nnoouuvveeaauu))  eett  
7766  rreellaattiiffss  aauuxx  rrééggiimmeess  dd’’iimmppoossiittiioonn          

AA..  EExxppoosséé  ddeess  mmoottiiffss  

  

DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’hhaarrmmoonniissaattiioonn  ddeess  llééggiissllaattiioonnss  ddeess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  eenn  
mmaattiièèrree  dd’’iimmppôôttss  iinnddiirreeccttss,,  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee  ll’’UUnniioonn  EEccoonnoommiiqquuee  eett  
MMoonnééttaaiirree  OOuueesstt  AAffrriiccaaiinnee  aa  aaddooppttéé  llaa  DDiirreeccttiivvee  nn°°0022//9988//CCMM//UUEEMMOOAA  dduu  2222  
ddéécceemmbbrree  11999988..  CCeettttee  ddiirreeccttiivvee  iinnssttiittuuee  llaa  TTaaxxee  ssuurr  llaa  VVaalleeuurr  AAjjoouuttééee  ccoommmmee  
iimmppôôtt  ggéénnéérraall  ssuurr  llaa  ddééppeennssee  eett    eenn  ffiixxee  llee  cchhaammpp  dd’’aapppplliiccaattiioonn,,  lleess  rrèègglleess  
rreellaattiivveess  àà  ll’’aassssiieettttee,,  aauu  ffaaiitt  ggéénnéérraatteeuurr,,  àà  ll’’eexxiiggiibbiilliittéé  eett  aauu  ttaauuxx..  
    
CCoouurraanntt  22000099,,  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee  ll’’UUnniioonn  EEccoonnoommiiqquuee  eett  MMoonnééttaaiirree  OOuueesstt  
AAffrriiccaaiinnee  aa  mmooddiiffiiéé  llaa  ddiirreeccttiivvee  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  rrééggiissssaanntt  llaa  ttaaxxee  ssuurr  llaa  vvaalleeuurr  
aajjoouuttééee  àà  ttrraavveerrss  ll’’aaddooppttiioonn  ddee  llaa  DDiirreeccttiivvee  nn°°0022//22000099//CCMM//UUEEMMOOAA  dduu  2277  
mmaarrss  22000099..  CCeettttee  ddeerrnniièèrree  ddiirreeccttiivvee,,  eenn  ssoonn  aarrttiiccllee  1166  nnoouuvveeaauu  ddiissppoossee  ««LLee  
mmoonnttaanntt  dduu  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell,,  hhoorrss  ttaaxxeess,,  ccoonnssttiittuuaanntt  llee  sseeuuiill  
dd’’aassssuujjeettttiisssseemmeenntt  eesstt  ccoommpprriiss  eennttrree  3300  eett  110000  mmiilllliioonnss  ddee  ffrraannccss  CCFFAA,,  
ss’’aaggiissssaanntt  ddeess  eennttrreepprriisseess  rrééaalliissaanntt  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  lliivvrraaiissoonn  ddee  bbiieennss  eett  
eennttrree  1155  eett  5500  mmiilllliioonnss  ddee  FFCCFFAA,,  ss’’aaggiissssaanntt  ddeess  eennttrreepprriisseess  rrééaalliissaanntt  ddeess  
pprreessttaattiioonnss  ddee  sseerrvviicceess»»..  
  
IIll  ss’’aaggiitt  àà  pprréésseenntt  ddee  ttrraannssppoosseerr  cceettttee  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddaannss  llaa  llééggiissllaattiioonn  
nnaattiioonnaallee..  TToouutteeffooiiss,,  ddaannss  llee  ssoouuccii  ddee  ssiimmpplliiffiieerr  llaa  llééggiissllaattiioonn  ffiissccaallee  eett  ddee  
tteenniirr  ccoommppttee  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  qquu’’iill  aa  pprriiss  ddaannss  llee  MMéémmoorraanndduumm  ddee  
PPoolliittiiqquueess  EEccoonnoommiiqquueess  eett  FFiinnaanncceess  ccoonnvveennuu  aavveecc  lleess  PPaarrtteennaaiirreess  
TTeecchhnniiqquueess  eett  FFiinnaanncciieerrss  ddee  nnoottrree  ppaayyss,,  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  aa  jjuuggéé  uuttiillee  ddee  
pprrooppoosseerr,,  ssoouuss  rréésseerrvvee  ddeess  ccaass  dd’’eexxcclluussiioonn  pprréévvuuss  aauu  pprréésseenntt  CCooddee,,  uunn  sseeuuiill  
uunniiqquuee  ddee  5500  mmiilllliioonnss  ddee  ffrraannccss  CCFFAA  ddee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  ppoouurr  
ll’’aassssuujjeettttiisssseemmeenntt  ddeess  eennttrreepprriisseess  àà  llaa  TTaaxxee  ssuurr  llaa  VVaalleeuurr  AAjjoouuttééee  àà  ccoommpptteerr  
dduu  11eerr  jjaannvviieerr  22001144..  
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CCoommppttee  tteennuu  ddee  ccee  cchhaannggeemmeenntt  ddee  sseeuuiill  ddee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
dd’’aassssuujjeettttiisssseemmeenntt  ddeess  eennttrreepprriisseess  àà  llaa  TTVVAA,,  llee  rrééggiimmee  rrééeell  dd’’iimmppoossiittiioonn  aauu  
rreeggaarrdd  ddee  ll’’IImmppôôtt  ssuurr  lleess  BBéénnééffiicceess  IInndduussttrriieellss  eett  CCoommmmeerrcciiaauuxx  eett  ddee  ll’’IImmppôôtt  
ssuurr  lleess  SSoocciiééttééss  nn’’eesstt  aapppplliiccaabbllee  qquuee  lloorrssqquuee  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  
ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  5500  mmiilllliioonnss  ddee  ffrraannccss  CCFFAA..    
  
LLaa  pprrooppoossiittiioonn  ddee  cchhaannggeemmeenntt  ddee  sseeuuiill  ddee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
dd’’aassssuujjeettttiisssseemmeenntt  ddeess  eennttrreepprriisseess  àà  llaa  TTVVAA  iimmpplliiqquuee  llaa  mmooddiiffiiccaattiioonn,,  dd’’uunnee  
ppaarrtt,,  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ((aarrttiicclleess  7700,,  7711,,  7722,,  7733,,  7744  ((nnoouuvveeaauu))    eett  7766  dduu  CCooddee  
GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss))  ddee  llaa  SSoouuss--sseeccttiioonn  IIVV  rreellaattiivvee  aauuxx  rrééggiimmeess  dd’’iimmppoossiittiioonn  
eett,,  dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,  llaa  rreeffoonnttee  dduu  ttaarriiff  ddeess  ppaatteenntteess  oobbjjeett  ddee  ll’’aarrttiiccllee  114444  AA  dduu  
CCooddee  pprréécciittéé..  
  
PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  ll’’aarrttiiccllee  8866  ((nnoouuvveeaauu))  ddooiitt  êêttrree  mmooddiiffiiéé  aaffiinn  ddee  tteenniirr  ccoommppttee  dduu  
nnoouuvveeaauu  sseeuuiill  dd’’éélliiggiibbiilliittéé  aauu  rrééggiimmee  rrééeell  dd’’iimmppoossiittiioonn..  
    

BB..  TTeexxttee  

LLeess  aarrttiicclleess  7700,,  7711,,  7722,,  7733,,  7744  ((nnoouuvveeaauu))  eett  7766  dduu  CCooddee  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  
ssoonntt  aabbrrooggééss  eett  rreemmppllaaccééss  ppaarr  ccee  qquuii  ssuuiitt  ::  

aarrttiiccllee  7700  ((nnoouuvveeaauu))  ::  IIll  eexxiissttee  ddeeuuxx  rrééggiimmeess  dd’’iimmppoossiittiioonn  àà  ll’’IImmppôôtt  ssuurr  lleess  
BBéénnééffiicceess  IInndduussttrriieellss  eett  CCoommmmeerrcciiaauuxx  ::  

11..  llee  rrééggiimmee  ddee  ll’’IImmppôôtt  SSyynntthhééttiiqquuee  aapppplliiccaabbllee  aauuxx  eennttrreepprriisseess  
rrééaalliissaanntt  mmooiinnss  ddee  5500  mmiilllliioonnss  ddee  ffrraannccss  ddee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  
hhoorrss  ttaaxxee,,  yy  ccoommpprriiss  cceelllleess  ddiissppoossaanntt  ddee  pplluussiieeuurrss  ééttaabblliisssseemmeennttss  ;;  

  
22..  llee  rrééggiimmee  dduu  bbéénnééffiiccee  rrééeell  aapppplliiccaabbllee  ::  

  
aa))  aauuxx  ccoonnttrriibbuuaabblleess  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  

ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  5500  mmiilllliioonnss  ddee  ffrraannccss  hhoorrss  ttaaxxee  ;;  

bb))  aauuxx  ccoonnsseeiillss  ffiissccaauuxx,,  aauuxx  ccoommppttaabblleess  aaggrrééééss  eett  eexxppeerrttss--
ccoommppttaabblleess  aaggrrééééss  aaiinnssii  qquu’’aauuxx  eennttrreepprriisseess  aaggrrééééeess  aauu  CCooddee  
ddeess  IInnvveessttiisssseemmeennttss  ;;  

cc))  àà  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  rreelleevvaanntt  nnoorrmmaalleemmeenntt  ddee  ll’’IImmppôôtt  
SSyynntthhééttiiqquuee  mmaaiiss  aayyaanntt  eexxeerrccéé  ll’’ooppttiioonn  ppoouurr  llee  rrééggiimmee  rrééeell  
dd’’iimmppoossiittiioonn..  

  
II..  LLee  rrééggiimmee  ddee  ll’’iimmppôôtt  ssyynntthhééttiiqquuee  
  
11))  PPeerrssoonnnneess  iimmppoossaabblleess,,  eexxeemmppttééeess  oouu  eexxoonnéérrééeess  

aarrttiiccllee  7711  ((nnoouuvveeaauu))  ::  LL’’IImmppôôtt  SSyynntthhééttiiqquuee  eesstt,,  ssoouuss  rréésseerrvvee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  
dduu  ddeerrnniieerr  aalliinnééaa  dduu  pprréésseenntt  aarrttiiccllee,,  ddûû  ppaarr  lleess  eennttrreepprriisseess  rrééaalliissaanntt  mmooiinnss  
ddee  5500  mmiilllliioonnss  ddee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell..  
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EEnn  ssoonntt  eexxcclluueess  ::  

••  lleess  eennttrreepprriisseess  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  oouu  
ééggaall  àà  5500  mmiilllliioonnss  ddee  ffrraannccss  ;;  

••  lleess  ppeerrssoonnnneess  ssoouummiisseess  aauu  rrééggiimmee  dduu  bbéénnééffiiccee  rrééeell,,  
eexxpprreesssséémmeenntt  vviissééeess  aauu  ppooiinntt  22  ddee  ll’’aarrttiiccllee  7700  ((nnoouuvveeaauu))  ccii--
ddeessssuuss..  

  
EEnn  ssoonntt  eexxoonnéérrééeess,,  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  aannnnééee  cciivviillee  dd’’aaccttiivviittéé,,  lleess  eennttrreepprriisseess  ssee  
ttrroouuvvaanntt  ddaannss  ssoonn  cchhaammpp  dd’’aapppplliiccaattiioonn..  

aarrttiiccllee  7722  ((nnoouuvveeaauu))  ::  LLeess  eennttrreepprriisseess  ssoouummiisseess  àà  ll’’IImmppôôtt  SSyynntthhééttiiqquuee,,  ddoonntt  llee  
cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  vviieenntt  àà  ddééppaasssseerr  aauu  ccoouurrss  dd’’uunnee  aannnnééee,,  llaa  lliimmiittee  vviissééee  àà  
ll’’aarrttiiccllee  7711  ((nnoouuvveeaauu))  dduu  pprréésseenntt  CCooddee,,  ddeevviieennnneenntt  ddee  ccee  ffaaiitt,,  iimmppoossaabblleess  
ssuuiivvaanntt  llee  rrééggiimmee  dduu  bbéénnééffiiccee  rrééeell..  

EElllleess  nnee  ppeeuuvveenntt  bbéénnééffiicciieerr  àà  nnoouuvveeaauu  dduu  rrééggiimmee  ddee  ll’’IImmppôôtt  SSyynntthhééttiiqquuee  qquuee  
ssii  llee  mmoonnttaanntt  dduu  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  qquu’’eelllleess  rrééaalliisseenntt  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeeuuxx  aannnnééeess  
ssuuiivvaanntteess  rreessttee  iinnfféérriieeuurr  àà  5500  mmiilllliioonnss  ddee  FFrraannccss..  
  

22))  MMooddaalliittééss  dd’’iimmppoossiittiioonn  

aarrttiiccllee  7733  ((nnoouuvveeaauu))  ::  

11..  LLee  mmoonnttaanntt  ddee  ll’’IImmppôôtt  SSyynntthhééttiiqquuee  eesstt  ééttaabbllii  sseelloonn  ll’’uunn  ddeess  ccrriittèèrreess  
rreellaattiiffss  nnoottaammmmeenntt  aauu  cchhiiffffrreess  dd’’aaffffaaiirreess,,  aauu  nnoommbbrree  dd’’eemmppllooyyééss,,  aauu  
nnoommbbrree  ddee  mmaacchhiinneess,,  àà  llaa  ssiittuuaattiioonn  ggééooggrraapphhiiqquuee,,  aauu  pprriixx  ddeess  
pprreessttaattiioonnss  oouu  lliivvrraaiissoonnss,,  ddééccllaarréé  ppaarr  llee  ccoonnttrriibbuuaabbllee  oouu  rreeccuueeiillllii  
ssuurr  cceelluuii--ccii  ppaarr  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  aauu  ttiittrree  ddee  ll’’aannnnééee  pprrééccééddaanntt  cceellllee  
ddee  ll’’iimmppoossiittiioonn..  
  

LLee  ppaaiieemmeenntt  ddee  ll’’IImmppôôtt  SSyynntthhééttiiqquuee  ppaarr  lleess  aassssuujjeettttiiss  lliibbèèrree  cceeuuxx--ccii  
ddee  ttoouuss  aauuttrreess  iimmppôôttss,,  ddrrooiittss  eett  ttaaxxeess  vviissééss  aauuxx  TTiittrreess  II  eett  IIII  dduu  
pprréésseenntt  CCooddee..  

  
TToouutteeffooiiss,,  lleess  ppeerrssoonnnneess  eexxeerrççaanntt  dd’’aauuttrreess  aaccttiivviittééss  oouu  ddiissppoossaanntt  
dd’’aauuttrreess  rreevveennuuss  qquuee  cceeuuxx  aauu  ttiittrree  ddeessqquueellss  eelllleess  ssoonntt  ppaassssiibblleess  ddee  
ll’’IImmppôôtt  SSyynntthhééttiiqquuee  ssoonntt  ssoouummiisseess,,    ppoouurr  cceess  aaccttiivviittééss  oouu  rreevveennuuss,,    
aauu  rrééggiimmee  ddee  ddrrooiitt  ccoommmmuunn..  

22..  EEnn  ccaass  dd’’ooppttiioonn  ppoouurr  llee  rrééggiimmee  dduu  bbéénnééffiiccee  rrééeell  oouu  ddee  ddééccllaasssseemmeenntt  
eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddee  ll’’aarrttiiccllee  7722  ((nnoouuvveeaauu))  dduu  pprréésseenntt  CCooddee,,  uunnee  
ffrraaccttiioonn  ddee  ll’’IImmppôôtt  SSyynntthhééttiiqquuee  aaccqquuiittttéé  aauu  mmooyyeenn  dd’’uunnee  vviiggnneettttee  
ddeevviieenntt  uunn  aaccoommppttee  ssuurr  ll’’iimmppôôtt  aannnnuueell  ddûû..  
LLee  mmoonnttaanntt  ddee  cceett  aaccoommppttee  eesstt  ddéétteerrmmiinnéé  ppaarr  AArrrrêêttéé  dduu  mmiinniissttrree  
cchhaarrggéé  ddeess  FFiinnaanncceess  ppoorrttaanntt  rrééppaarrttiittiioonn  dduu  pprroodduuiitt  ddee  ll’’IImmppôôtt  
SSyynntthhééttiiqquuee..  
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aarrttiiccllee  7744  AA  ::  LLeess  ttaarriiffss  ddee  ll’’IImmppôôtt  SSyynntthhééttiiqquuee  ssoonntt  ffiixxééss  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  
  

II..  CCaass  ddeess  aarrttiissaannss  

  

AArrttiissaannss  CCoottiissaattiioonn  
AArrttiissaann,,  ffaaççoonnnniieerr,,  ttrraavvaaiilllleeuurr  iinnddééppeennddaanntt  ((ddoonntt  rreessttaauurraatteeuurr  oouu  
rrééccuuppéérraatteeuurr  dd’’oobbjjeettss  uussaaggééss))  oouu  oouuvvrriieerr  àà  ddoommiicciillee,,  ooccccuuppaanntt  aauu  
mmooiinnss  1100  oouuvvrriieerrss,,  eemmppllooyyééss    

330000  000000  

AArrttiissaann,,  ffaaççoonnnniieerr,,  ttrraavvaaiilllleeuurr  iinnddééppeennddaanntt  ((ddoonntt  rreessttaauurraatteeuurr  oouu  
rrééccuuppéérraatteeuurr  dd’’oobbjjeettss  uussaaggééss))  oouu  oouuvvrriieerr  àà  ddoommiicciillee,,  ooccccuuppaanntt  ddee  88  àà  
99  oouuvvrriieerrss,,  eemmppllooyyééss    

118800  000000  

AArrttiissaann,,  ffaaççoonnnniieerr,,  ttrraavvaaiilllleeuurr  iinnddééppeennddaanntt  ((ddoonntt  rreessttaauurraatteeuurr  oouu  
rrééccuuppéérraatteeuurr  dd’’oobbjjeettss  uussaaggééss))  oouu  oouuvvrriieerr  àà  ddoommiicciillee  ooccccuuppaanntt  ddee  66  àà  
77  oouuvvrriieerrss,,  eemmppllooyyééss    

112200  000000  

AArrttiissaann,,  ffaaççoonnnniieerr,,  ttrraavvaaiilllleeuurr  iinnddééppeennddaanntt  ((ddoonntt  rreessttaauurraatteeuurr  oouu  
rrééccuuppéérraatteeuurr  dd’’oobbjjeettss  uussaaggééss))  oouu  oouuvvrriieerr  àà  ddoommiicciillee  ooccccuuppaanntt  ddee  44  àà  
55  oouuvvrriieerrss,,  eemmppllooyyééss    

8855  000000  

AArrttiissaann,,  ffaaççoonnnniieerr,,  ttrraavvaaiilllleeuurr  iinnddééppeennddaanntt  oouu  oouuvvrriieerr  àà  ddoommiicciillee,,  
ooccccuuppaanntt    22  àà  33  oouuvvrriieerrss,,  eemmppllooyyééss    

5555  000000  

AArrttiissaann,,  ffaaççoonnnniieerr,,  ttrraavvaaiilllleeuurr  iinnddééppeennddaanntt  ((ddoonntt  rreessttaauurraatteeuurr  oouu  
rrééccuuppéérraatteeuurr  dd’’oobbjjeettss  uussaaggééss))  oouu  oouuvvrriieerr  àà  ddoommiicciillee,,  ooccccuuppaanntt  11  
oouuvvrriieerr,,  eemmppllooyyéé  

3366  775500  

AArrttiissaann,,  ffaaççoonnnniieerr,,  ttrraavvaaiilllleeuurr  iinnddééppeennddaanntt  ((ddoonntt  rreessttaauurraatteeuurr  oouu  
rrééccuuppéérraatteeuurr  dd’’oobbjjeettss  uussaaggééss))  oouu  oouuvvrriieerr  àà  ddoommiicciillee  ssaannss      oouuvvrriieerr,,  
eemmppllooyyéé  

1144  770000  

AAtteelliieerr  ddee  ccoouuttuurree  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  
4455  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  àà  5500  000000  000000  ddee  FFrraannccss      

11  770000  000000  

AAtteelliieerr  ddee  ccoouuttuurree  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  
4400  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  4455  000000  000000  ddee  FFrraannccss      

11  550000  000000  

AAtteelliieerr  ddee  ccoouuttuurree  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  
3355  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  4400  000000  000000  ddee  FFrraannccss      

11  330000  000000  

AAtteelliieerr  ddee  ccoouuttuurree  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  
3300  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  3355  000000  000000  ddee  FFrraannccss      

11  110000  000000  

AAtteelliieerr  ddee  ccoouuttuurree  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  
2255  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  3300  000000  000000  ddee  FFrraannccss      

990000  000000  

AAtteelliieerr  ddee  ccoouuttuurree  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  
2200  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  2255  000000  000000  ddee  FFrraannccss      

770000  000000  

AAtteelliieerr  ddee  ccoouuttuurree  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà    
1155  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  2200  000000  000000  ddee  FFrraannccss      

550000  000000  

AAtteelliieerr  ddee  ccoouuttuurree  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  
1100  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  1155  000000  000000  ddee  FFrraannccss      

330000  000000  

AAtteelliieerr  ddee  ccoouuttuurree  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  
55  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  1100  000000  000000  ddee  FFrraannccss      

118800  000000  

AAtteelliieerr  ddee  ccoouuttuurree  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  
44  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  55  000000  000000  ddee  FFrraannccss      

112200  000000  

AAtteelliieerr  ddee  ccoouuttuurree  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  
33  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  44000000  000000  ddee  FFrraannccss  

8855  000000  

AAtteelliieerr  ddee  ccoouuttuurree  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  5555  000000  
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22  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  33000000  000000  ddee  FFrraannccss      
AAtteelliieerr  ddee  ccoouuttuurree  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  
11  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  22  000000  000000  ddee  FFrraannccss      

3366  775500  

AAtteelliieerr  ddee  ccoouuttuurree  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  iinnfféérriieeuurr  oouu  
ééggaall  àà  11  000000  000000  ddee  FFrraannccss      

    1144  770000  

AAtteelliieerr  ddee  vvuullccaanniissaattiioonn  aavveecc  cchhaarrggee  ddee  bbaatttteerriiee  ssiittuuéé  ddaannss  llee  DDiissttrriicctt  
ddee  BBaammaakkoo  

3366  775500  

AAtteelliieerr  ddee  vvuullccaanniissaattiioonn  aavveecc  cchhaarrggee  ddee  bbaatttteerriiee  ssiittuuéé  ddaannss  uunn  cchheeff  
lliieeuu  ddee  RRééggiioonn    

2255  000000  

AAtteelliieerr  ddee  vvuullccaanniissaattiioonn  aavveecc  cchhaarrggee  ddee  bbaatttteerriiee  ssiittuuéé  ddaannss  uunnee  
llooccaalliittéé  aauuttrree  qquuee  llee  DDiissttrriicctt  ddee  BBaammaakkoo  eett  lleess  cchheeffss  lliieeuuxx  ddee  RRééggiioonn  

1144  770000  

AAtteelliieerr  ddee  vvuullccaanniissaattiioonn  ssaannss  cchhaarrggee  ddee  bbaatttteerriiee  ssiittuuéé  ddaannss  llee  DDiissttrriicctt  
ddee  BBaammaakkoo  

2255  000000  

AAtteelliieerr  ddee  vvuullccaanniissaattiioonn  ssaannss  cchhaarrggee  ddee  bbaatttteerriiee  ssiittuuéé  ddaannss  uunn  cchheeff  
lliieeuu  ddee  RRééggiioonn  

1144  770000  

BBiijjoouuttiieerr  rreevveennddeeuurr,,  hhoorrllooggeerr  rreevveennddeeuurr,,  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  4455  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  àà  5500  000000  000000  ddee  
FFrraannccss  

22  440000  000000  

BBiijjoouuttiieerr  rreevveennddeeuurr,,  hhoorrllooggeerr  rreevveennddeeuurr,,  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  4400  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  4455  000000  000000  
ddee  FFrraannccss  

22  110000  000000  

BBiijjoouuttiieerr  rreevveennddeeuurr,,  hhoorrllooggeerr  rreevveennddeeuurr,,  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  3355  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  4400  000000  000000  
ddee  FFrraannccss  

11  880000  000000  

BBiijjoouuttiieerr  rreevveennddeeuurr,,  hhoorrllooggeerr  rreevveennddeeuurr,,  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  3300  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  3355  000000  000000  
ddee  FFrraannccss  

11  550000  000000  

BBiijjoouuttiieerr  rreevveennddeeuurr,,  hhoorrllooggeerr  rreevveennddeeuurr,,  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  2255  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  3300  000000  000000  
ddee  FFrraannccss  

11  220000  000000  

BBiijjoouuttiieerr  rreevveennddeeuurr,,  hhoorrllooggeerr  rreevveennddeeuurr  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  2200  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà                          2255  
000000  000000  ddee  FFrraannccss  

990000  000000  

BBiijjoouuttiieerr  rreevveennddeeuurr,,  hhoorrllooggeerr  rreevveennddeeuurr  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  1155  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  2200  000000  000000  
ddee  FFrraannccss  

660000  000000  

BBiijjoouuttiieerr  rreevveennddeeuurr,,  hhoorrllooggeerr  rreevveennddeeuurr  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  1100  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  1155  000000  000000  
ddee  FFrraannccss  

330000  000000  

BBiijjoouuttiieerr  rreevveennddeeuurr,,  hhoorrllooggeerr  rreevveennddeeuurr  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  55  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  1100  000000  000000  
ddee  FFrraannccss  

118800  000000  

BBiijjoouuttiieerr  rreevveennddeeuurr,,  hhoorrllooggeerr  rreevveennddeeuurr  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  44  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  55  000000  000000  ddee  
FFrraannccss  

112200  000000  

BBiijjoouuttiieerr  rreevveennddeeuurr,,  hhoorrllooggeerr  rreevveennddeeuurr  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  33  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  44  000000  000000  ddee  
FFrraannccss  

8855  000000  
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BBiijjoouuttiieerr  rreevveennddeeuurr,,  hhoorrllooggeerr  rreevveennddeeuurr  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  eesstt  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  33  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

5555  000000  

BBiijjoouuttiieerr  ssaannss  mmaacchhiinnee  eett  ssaannss  vviittrriinnee  ddoonntt  ll’’aatteelliieerr  eesstt  ssiittuuéé  ddaannss  llee  
DDiissttrriicctt  ddee  BBaammaakkoo  

3366  775500  

BBiijjoouuttiieerr  ssaannss  mmaacchhiinnee  eett  ssaannss  vviittrriinnee  ddoonntt  ll’’aatteelliieerr  eesstt  ssiittuuéé  ddaannss  
uunn  cchheeff  lliieeuu  ddee  RRééggiioonn  

1144  770000  

HHoorrllooggeerr  ssiimmppllee  ddoonntt  ll’’aatteelliieerr  eesstt  ssiittuuéé  ddaannss  llee  DDiissttrriicctt  ddee  BBaammaakkoo  3366  775500  
HHoorrllooggeerr  ssiimmppllee  ddoonntt  ll’’aatteelliieerr  eesstt  ssiittuuéé  ddaannss  uunn  cchheeff  lliieeuu  ddee  RRééggiioonn  1144  770000  
BBllaanncchhiisssseerriiee  aavveecc  mmooyyeennss  mmééccaanniiqquueess  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  aayyaanntt  uunn  
cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  àà  4455  000000  000000  ddee  FFrraannccss  eett  
iinnfféérriieeuurr  àà  5500  000000  000000  ddee  FFrraannccss    

22  440000  000000  

BBllaanncchhiisssseerriiee  aavveecc  mmooyyeennss  mmééccaanniiqquueess  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  aayyaanntt  uunn  
cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  àà  4400  000000  000000  ddee  FFrraannccss  eett  
iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  4455  000000  000000  ddee  FFrraannccss    

22  110000  000000  

BBllaanncchhiisssseerriiee  aavveecc  mmooyyeennss  mmééccaanniiqquueess  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  aayyaanntt  uunn  
cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  àà  3355  000000  000000  ddee  FFrraannccss  eett  
iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  4400  000000  000000  ddee  FFrraannccss    

11  880000  000000  

BBllaanncchhiisssseerriiee  aavveecc  mmooyyeennss  mmééccaanniiqquueess  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  aayyaanntt  uunn  
cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  àà  3300  000000  000000  ddee  FFrraannccss  eett  
iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  3355  000000  000000  ddee  FFrraannccss    

11  550000  000000  

BBllaanncchhiisssseerriiee  aavveecc  mmooyyeennss  mmééccaanniiqquueess  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  aayyaanntt  uunn  
cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  àà  2255  000000  000000  ddee  FFrraannccss  eett  
iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  3300  000000  000000  ddee  FFrraannccss    

11  220000  000000  

BBllaanncchhiisssseerriiee  aavveecc  mmooyyeennss  mmééccaanniiqquueess  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  aayyaanntt  uunn  
cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  àà  2200  000000  000000  ddee  FFrraannccss  eett  
iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  2255  000000  000000  ddee  FFrraannccss    

990000  000000  

BBllaanncchhiisssseerriiee  aavveecc  mmooyyeennss  mmééccaanniiqquueess  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  aayyaanntt  uunn  
cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  àà  1155  000000  000000  ddee  FFrraannccss  eett  
iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  2200  000000  000000    ddee  FFrraannccss  

660000  000000  

BBllaanncchhiisssseerriiee  aavveecc  mmooyyeennss  mmééccaanniiqquueess  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  aayyaanntt  uunn  
cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  àà  1100  000000  000000  ddee  FFrraannccss  eett  
iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  1155  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

330000  000000  

BBllaanncchhiisssseerriiee  aavveecc  mmooyyeennss  mmééccaanniiqquueess  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  aayyaanntt  uunn  
cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  1100  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

118800  000000  

BBllaanncchhiisssseerriiee  ssaannss  mmooyyeennss  mmééccaanniiqquueess  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  ssiittuuééee  
ddaannss  llee  DDiissttrriicctt  ddee  BBaammaakkoo  oouu  ddaannss  uunn  cchheeff  lliieeuu  ddee  RRééggiioonn  

1144  770000  

BBoouucchheerr  eenn  ggrrooss,,  cchheevviillllaarrdd  aabbaattttaanntt  aannnnuueelllleemmeenntt  225500  bbœœuuffss  oouu  
pplluuss  eett  mmooiinnss  ddee  440000  bbœœuuffss  

118800  000000  

BBoouucchheerr  aauu  ddééttaaiill  aabbaattttaanntt  aannnnuueelllleemmeenntt  eennttrree  110000  eett  225500  bbœœuuffss  3366  775500  
BBoouucchheerr  aauu  ddééttaaiill  aabbaattttaanntt  aannnnuueelllleemmeenntt  mmooiinnss  ddee  110000  bbœœuuffss  1144  770000  
BBoouullaannggeerriiee  aavveecc  mmooyyeennss  mmééccaanniiqquueess  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  aayyaanntt  uunn  
cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  àà  4455  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  àà    
5500  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

22  440000  000000  

BBoouullaannggeerriiee  aavveecc  mmooyyeennss  mmééccaanniiqquueess  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  aayyaanntt  uunn  
cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  àà  4400  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  
àà  4455  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

22  110000  000000  

BBoouullaannggeerriiee  aavveecc  mmooyyeennss  mmééccaanniiqquueess  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  aayyaanntt  uunn  
cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  àà  3355  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  

11  880000  000000  
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àà  4400  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

BBoouullaannggeerriiee  aavveecc  mmooyyeennss  mmééccaanniiqquueess  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  aayyaanntt  uunn  
cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  àà  3300  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  
àà  3355  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

11  550000  000000  

BBoouullaannggeerriiee  aavveecc  mmooyyeennss  mmééccaanniiqquueess  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  aayyaanntt  uunn  
cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  àà  2255  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  
àà  3300  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

11  220000  000000  
  
  

BBoouullaannggeerriiee  aavveecc  mmooyyeennss  mmééccaanniiqquueess  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  aayyaanntt  uunn  
cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  àà  2200  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  
àà  2255  000000  000000    ddee  FFrraannccss  

990000  000000  

BBoouullaannggeerriiee  aavveecc  mmooyyeennss  mmééccaanniiqquueess  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  aayyaanntt  uunn  
cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  àà  1155  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  
àà  2200  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

660000  000000  

BBoouullaannggeerriiee  aavveecc  mmooyyeennss  mmééccaanniiqquueess  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  aayyaanntt  uunn  
cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  àà  1100  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  
àà  1155  000000  000000  ddee  FFrraannccss    

330000  000000  

BBoouullaannggeerriiee  aavveecc  mmooyyeennss  mmééccaanniiqquueess  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  aayyaanntt  uunn  
cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  iinnfféérriieeuurr  àà  1100  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

118800  000000  

BBoouullaannggeerriiee  ssaannss  mmooyyeennss  mmééccaanniiqquueess  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  ssiittuuééee  ddaannss  
llee  DDiissttrriicctt  ddee  BBaammaakkoo  oouu  ddaannss  uunn  cchheeff  lliieeuu  ddee  RRééggiioonn  

3366  775500  

BBoouullaannggeerriiee  ssaannss  mmooyyeennss  mmééccaanniiqquueess  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  ssiittuuééee  ddaannss  
uunnee  llooccaalliittéé  aauuttrree  qquuee  llee  DDiissttrriicctt  ddee  BBaammaakkoo  oouu  lleess  cchheeffss  lliieeuuxx  ddee  
RRééggiioonn  

1144  770000  

CCooiiffffeeuurr  ttrraavvaaiillllaanntt  sseeuull  ddaannss  uunn  llooccaall  ssiittuuéé  ddaannss  llee  DDiissttrriicctt  ddee  
BBaammaakkoo  

3366  775500  

CCooiiffffeeuurr  ttrraavvaaiillllaanntt  sseeuull  ddaannss  uunn  llooccaall  ssiittuuéé  ddaannss  uunn  cchheeff  lliieeuu  ddee  
RRééggiioonn    

2255  000000  

CCooiiffffeeuurr  ttrraavvaaiillllaanntt  sseeuull  ssaannss  llooccaall  ddaannss  llee  DDiissttrriicctt  ddee  BBaammaakkoo    2255  000000  
CCooiiffffeeuurr  ttrraavvaaiillllaanntt  sseeuull  ssaannss  llooccaall  ddaannss  uunn  cchheeff  lliieeuu  ddee  RRééggiioonn  1144  770000  
DDeennttiissttee  ttrraavvaaiillllaanntt  sseeuull  oouu  aavveecc  uunn  sseeuull  ssaallaarriiéé  3366  775500  
EEnnttrreepprreenneeuurr  ddee  mmeennuuiisseerriiee,,  ddee  mmaaççoonnnneerriiee  aauuttrree  qquuee  
ll’’eennttrreepprreenneeuurr  ddee  bbââttiimmeennttss,,  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  
ssuuppéérriieeuurr  àà  4400  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  àà  5500  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

11  220000  000000  

EEnnttrreepprreenneeuurr  ddee  mmeennuuiisseerriiee,,  ddee  mmaaççoonnnneerriiee  aauuttrree  qquuee  
ll’’eennttrreepprreenneeuurr  ddee  bbââttiimmeennttss,,  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  
ssuuppéérriieeuurr  àà  3300  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  4400  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

990000  000000  

EEnnttrreepprreenneeuurr  ddee  mmeennuuiisseerriiee,,  ddee  mmaaççoonnnneerriiee  aauuttrree  qquuee  
ll’’eennttrreepprreenneeuurr  ddee  bbââttiimmeennttss,,  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  
ssuuppéérriieeuurr  àà  2200  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  3300  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

660000  000000  

EEnnttrreepprreenneeuurr  ddee  mmeennuuiisseerriiee,,  ddee  mmaaççoonnnneerriiee  aauuttrree  qquuee  
ll’’eennttrreepprreenneeuurr  ddee  bbââttiimmeennttss,,  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  
ssuuppéérriieeuurr  àà  1100  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  2200  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

330000  000000  

EEnnttrreepprreenneeuurr  ddee  mmeennuuiisseerriiee,,  ddee  mmaaççoonnnneerriiee  aauuttrree  qquuee  
ll’’eennttrreepprreenneeuurr  ddee  bbââttiimmeennttss  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell    
iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  1100  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

118800  000000  

EEnnttrreepprreenneeuurr  dd’’iinnssttaallllaattiioonn  éélleeccttrriiqquuee,,  ttéélléépphhoonniiqquuee,,  hhyyddrraauulliiqquuee  
rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  àà  4455  000000  000000  eett  
iinnfféérriieeuurr  àà  5500  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

22  440000  000000  
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EEnnttrreepprreenneeuurr  dd’’iinnssttaallllaattiioonn  éélleeccttrriiqquuee,,  ttéélléépphhoonniiqquuee,,  hhyyddrraauulliiqquuee  
rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  àà  4400  000000  000000  eett  
iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  4455  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

22  110000  000000  

EEnnttrreepprreenneeuurr  dd’’iinnssttaallllaattiioonn  éélleeccttrriiqquuee,,  ttéélléépphhoonniiqquuee,,  hhyyddrraauulliiqquuee  
rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  àà  3355  000000  000000  eett  
iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  4400  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

11  880000  000000  

EEnnttrreepprreenneeuurr  dd’’iinnssttaallllaattiioonn  éélleeccttrriiqquuee,,  ttéélléépphhoonniiqquuee,,  hhyyddrraauulliiqquuee  
rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  àà  3300  000000  000000  eett  
iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  3355  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

11  550000  000000  

EEnnttrreepprreenneeuurr  dd’’iinnssttaallllaattiioonn  éélleeccttrriiqquuee,,  ttéélléépphhoonniiqquuee,,  hhyyddrraauulliiqquuee  
rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  àà  2255  000000  000000  eett  
iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  3300  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

11  220000  000000  

EEnnttrreepprreenneeuurr  dd’’iinnssttaallllaattiioonn  éélleeccttrriiqquuee,,  ttéélléépphhoonniiqquuee,,  hhyyddrraauulliiqquuee  
rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  àà  2200  000000  000000  eett  
iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  2255  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

990000  000000  

EEnnttrreepprreenneeuurr  dd’’iinnssttaallllaattiioonn  éélleeccttrriiqquuee,,  ttéélléépphhoonniiqquuee,,  hhyyddrraauulliiqquuee  
rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  àà  1155  000000  000000  eett  
iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  2200  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

660000  000000  

EEnnttrreepprreenneeuurr  dd’’iinnssttaallllaattiioonn  éélleeccttrriiqquuee,,  ttéélléépphhoonniiqquuee,,  hhyyddrraauulliiqquuee  
rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  àà  1100  000000  000000  eett  
iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  1155  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

330000  000000  

EEnnttrreepprreenneeuurr  dd’’iinnssttaallllaattiioonn  éélleeccttrriiqquuee,,  ttéélléépphhoonniiqquuee,,  hhyyddrraauulliiqquuee  
rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  àà  77  000000  000000  eett    
iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  1100  000000  000000  ddee  FFrraannccss    

118800  000000  

EEnnttrreepprreenneeuurr  dd’’iinnssttaallllaattiioonn  éélleeccttrriiqquuee,,  ttéélléépphhoonniiqquuee,,  hhyyddrraauulliiqquuee  
rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  àà  33  000000  000000  eett    
iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  77  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

  112200  000000  

EEnnttrreepprreenneeuurr  dd’’iinnssttaallllaattiioonn  éélleeccttrriiqquuee,,  ttéélléépphhoonniiqquuee,,  hhyyddrraauulliiqquuee  
rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  33  000000  000000  ddee  
FFrraannccss  

5500  000000  

EEsstthhééttiicciieennnnee  118800  000000  
EExxppllooiittaanntt  ddee  sscciieerriiee  mmééccaanniiqquuee  eett  éélleeccttrriiqquuee  660000  000000  
EExxppllooiittaanntt  ddee  WWaaggoonn  --lliitt,,  wwaaggoonn  ––  rreessttaauurraanntt  660000  000000  
EExxppllooiittaanntt  ddee  ccaarrrriièèrreess  eett  ssaabblleess  330000  000000  
EExxppllooiittaanntt  ddee  sscciieerriiee  mmééccaanniiqquuee  118800  000000  
EExxppllooiittaanntt  ddee  mmaacchhiinneess  àà  mmoouuddrree,,  bbrrooyyeerr  oouu  pprreesssseerr  ((ppaarr  mmaacchhiinnee))  1144  770000  
EExxppllooiittaanntt  ddee  bbuuffffeett  oouu  rreessttaauurraanntt  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  dd’’uunnee  ggaarree,,  dd’’uunn  
aaéérrooddrroommee  oouu  ssuurr  uunn  bbaatteeaauu  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell    
ssuuppéérriieeuurr  àà  4455  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  àà  5500  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

22  440000  000000  

EExxppllooiittaanntt  ddee  bbuuffffeett  oouu  rreessttaauurraanntt  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  dd’’uunnee  ggaarree,,  dd’’uunn  
aaéérrooddrroommee  oouu  ssuurr  uunn  bbaatteeaauu  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell    
ssuuppéérriieeuurr  àà  4400  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  4455  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

22  110000  000000  

EExxppllooiittaanntt  ddee  bbuuffffeett  oouu  rreessttaauurraanntt  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  dd’’uunnee  ggaarree,,  dd’’uunn  
aaéérrooddrroommee  oouu  ssuurr  uunn  bbaatteeaauu  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell    
ssuuppéérriieeuurr  àà  3355  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  4400  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

11  880000  000000  

EExxppllooiittaanntt  ddee  bbuuffffeett  oouu  rreessttaauurraanntt  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  dd’’uunnee  ggaarree,,  dd’’uunn  
aaéérrooddrroommee  oouu  ssuurr  uunn  bbaatteeaauu  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell    
ssuuppéérriieeuurr  àà  3300  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  3355  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

11  550000  000000  
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EExxppllooiittaanntt  ddee  bbuuffffeett  oouu  rreessttaauurraanntt  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  dd’’uunnee  ggaarree,,  dd’’uunn  
aaéérrooddrroommee  oouu  ssuurr  uunn  bbaatteeaauu  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell    
iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  3300  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

11  220000  000000  

GGllaacceess  eett  ssoorrbbeettss  ((FFaabbrriiccaanntt  vveennddaanntt  aauu  ddééttaaiill  ddeess))  112200  000000  
GGaarraaggee  ddee  mmééccaanniiqquuee  ggéénnéérraallee  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  
ssuuppéérriieeuurr  àà  4455  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  àà  5500  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

11  880000  000000  

GGaarraaggee  ddee  mmééccaanniiqquuee  ggéénnéérraallee  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  
ssuuppéérriieeuurr  àà  4400  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  4455  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

11  550000  000000  

GGaarraaggee  ddee  mmééccaanniiqquuee  ggéénnéérraallee  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  
ssuuppéérriieeuurr  àà  3355  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  4400  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

11  220000  000000  

GGaarraaggee  ddee  mmééccaanniiqquuee  ggéénnéérraallee  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  
ssuuppéérriieeuurr  àà  3300  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  3355  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

990000  000000  

GGaarraaggee  ddee  mmééccaanniiqquuee  ggéénnéérraallee  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  
ssuuppéérriieeuurr  àà  2255  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  3300  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

660000  000000  

GGaarraaggee  ddee  mmééccaanniiqquuee  ggéénnéérraallee  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  
ssuuppéérriieeuurr  àà  2200  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  2255  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

330000  000000  

GGaarraaggee  ddee  mmééccaanniiqquuee  ggéénnéérraallee  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  
ssuuppéérriieeuurr  àà  1155  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  2200  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

118800  000000  

GGaarraaggee  ddee  mmééccaanniiqquuee  ggéénnéérraallee  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  
ssuuppéérriieeuurr  àà  1100  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  1155  000000  000000  ddee  FFrraannccss    

112200  000000  

GGaarraaggee  ddee  mmééccaanniiqquuee  ggéénnéérraallee  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  
iinnfféérriieeuurr  àà  1100  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

8800  000000  

GGaarrggoottiieerr  ((eenn  pplleeiinn  aaiirr  oouu  ddaannss  uunn  llooccaall  nnoonn  ffeerrmméé))  1144  770000  
MMaasssseeuurr,,  KKiinnééssiitthhéérraappeeuuttee  ttrraavvaaiillllaanntt  sseeuull  330000  000000  
LLaavvaaggee  sseerrvviiccee  ddee  vvooiittuurreess  3366  775500  
MMééccaannooggrraapphhee  ttrraavvaaiillllaanntt  aavveecc  pplluuss  dd’’uunn  eemmppllooyyéé  660000  000000  
MMééccaannooggrraapphhee  ttrraavvaaiillllaanntt  sseeuull  oouu  aavveecc  11  eemmppllooyyéé  118800  000000  
MMééccaanniicciieenn  ttrraavvaaiillllaanntt  sseeuull  5500  000000  
MMééddeecciinn--ddeennttiissttee  pprrootthhééssiissttee  ttrraavvaaiillllaanntt  sseeuull  112200  000000  
MMééttrreeuurr,,  vvéérriiffiiccaatteeuurr,,  ddeessssiinnaatteeuurr  330000  000000  
PPââttiisssseerriiee  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  
ssuuppéérriieeuurr  àà  4455  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  àà  5500  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

22  440000  000000  

PPââttiisssseerriiee  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  
ssuuppéérriieeuurr  àà  4400  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  4455  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

22  110000  000000  

PPââttiisssseerriiee  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  
ssuuppéérriieeuurr  àà  3355  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  4400  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

11  880000  000000  

PPââttiisssseerriiee  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  
ssuuppéérriieeuurr  àà  3300  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  3355  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

11  550000  000000  

PPââttiisssseerriiee  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  
ssuuppéérriieeuurr  àà  2255  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  3300  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

11  220000  000000  

PPââttiisssseerriiee  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  
ssuuppéérriieeuurr  àà  2200  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  2255  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

990000  000000  

PPââttiisssseerriiee  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  
ssuuppéérriieeuurr  àà  1155  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  2200  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

660000  000000  

PPââttiisssseerriiee  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  
iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  1100  000000  000000  ddee  FFrraannccss    

330000  000000  

PPhhoottooggrraapphhee  --  ccaammeerraammaann  aayyaanntt  aauu  pplluuss  88  eemmppllooyyééss  eett  vveennddaanntt  dduu  
mmaattéérriieell  pphhoottooggrraapphhiiqquuee  

22  440000  000000  
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PPhhoottooggrraapphhee  --  ccaammeerraammaann  aayyaanntt  aauu  pplluuss  77  eemmppllooyyééss  eett  vveennddaanntt  dduu  
mmaattéérriieell  pphhoottooggrraapphhiiqquuee  

22  110000  000000  

PPhhoottooggrraapphhee  --  ccaammeerraammaann  aayyaanntt  aauu  pplluuss  66  eemmppllooyyééss  eett  vveennddaanntt  dduu  
mmaattéérriieell  pphhoottooggrraapphhiiqquuee  

11  880000  000000  

PPhhoottooggrraapphhee  --  ccaammeerraammaann  aayyaanntt  aauu  pplluuss  55  eemmppllooyyééss  eett  vveennddaanntt  dduu  
mmaattéérriieell  pphhoottooggrraapphhiiqquuee  

11  550000  000000  

PPhhoottooggrraapphhee  --  ccaammeerraammaann  aayyaanntt  aauu  pplluuss  44  eemmppllooyyééss  eett  vveennddaanntt  dduu  
mmaattéérriieell  pphhoottooggrraapphhiiqquuee  

11  220000  000000  

PPhhoottooggrraapphhee  --  ccaammeerraammaann  aayyaanntt  aauu  pplluuss  33  eemmppllooyyééss  eett  vveennddaanntt  dduu  
mmaattéérriieell  pphhoottooggrraapphhiiqquuee  

990000  000000  

PPhhoottooggrraapphhee  ttrraavvaaiillllaanntt  ddaannss  uunn  llooccaall  eett  aayyaanntt  22  eemmppllooyyééss  eett  pplluuss  118800  000000  
PPhhoottooggrraapphhee  --  ccaammeerraammaann  ttrraavvaaiillllaanntt  sseeuull  ddaannss  uunn  llooccaall  112200  000000  
PPhhoottooggrraapphhee  ttrraavvaaiillllaanntt  sseeuull  ddaannss  uunn  llooccaall  3366  775500  
PPhhoottooggrraapphhee  ttrraavvaaiillllaanntt  sseeuull  ssaannss  llooccaall  1144  770000  
RReessttaauurraanntt  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunn))  sseerrvvaanntt  ddeess  rreeppaass  dd’’uunn  pprriixx  mmooyyeenn  
iinnfféérriieeuurr    oouu  ééggaall  àà  22550000  eett  ssuuppéérriieeuurr  àà  11550000  FFrraannccss  

660000  000000  

RReessttaauurraanntt--ggaarrggoottee    ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunn))  sseerrvvaanntt  ddeess  rreeppaass  dd’’uunn  pprriixx  
mmooyyeenn  iinnfféérriieeuurr  ééggaall  àà  11550000  eett  ssuuppéérriieeuurr  àà  550000  FFrraannccss  

330000  000000  

RReessttaauurraanntt  ––  ggaarrggoottee  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunn))  sseerrvvaanntt  ddeess  rreeppaass  dd’’uunn  pprriixx  
mmooyyeenn  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  550000  FFrraannccss  

5500  000000  

RRôôttiisssseerriiee  ddaannss  uunn  llooccaall  ccoonnssttrruuiitt  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  118800  000000  
RRôôttiisssseerriiee  ssaannss  llooccaall  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  ddaannss  llee  DDiissttrriicctt  ddee  BBaammaakkoo  3366  775500  
RRôôttiisssseerriiee  ssaannss  llooccaall  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  ddaannss  uunn  cchheeff  lliieeuu  ddee  RRééggiioonn    2255  000000  
RRôôttiisssseerriiee  ssaannss  llooccaall  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  ddaannss  uunnee  llooccaalliittéé  aauuttrree  qquuee  llee  
DDiissttrriicctt  ddee  BBaammaakkoo  eett  lleess  cchheeffss  lliieeuuxx  ddee  RRééggiioonn  

  
1144  770000  

SSaalloonn  ddee  ccooiiffffuurree  ((EExxppllooiittaanntt  uunn))  ooccccuuppaanntt  pplluuss  ddee  55  eemmppllooyyééss  330000  000000  
SSaalloonn  ddee  ccooiiffffuurree  ((EExxppllooiittaanntt  uunn))  ooccccuuppaanntt  33  àà  55  eemmppllooyyééss  115500  000000  
SSaalloonn  ddee  ccooiiffffuurree  ((EExxppllooiittaanntt  uunn))  ooccccuuppaanntt  mmooiinnss  ddee  33  eemmppllooyyééss      9900  000000  
TTeeiinnttuurriieerr  ((ee))  nnoonn  rreevveennddeeuurr  ttrraavvaaiillllaanntt  aavveecc  pplluuss  ddee  33  eemmppllooyyééss  112200  000000  
TTeeiinnttuurriieerr  ((ee))  nnoonn  rreevveennddeeuurr  ttrraavvaaiillllaanntt  aavveecc  11  àà  33  eemmppllooyyééss  8800  000000  
TTeeiinnttuurriieerr  ((ee))  nnoonn  rreevveennddeeuurr  ttrraavvaaiillllaanntt  sseeuull  3366  775500  
TTrreesssseeuurr  oouu  ttrreesssseeuussee  ttrraavvaaiillllaanntt  aavveecc  uunn  oouu  pplluussiieeuurrss  eemmppllooyyééss  3366  775500  
TTrreesssseeuurr  oouu  ttrreesssseeuussee  ttrraavvaaiillllaanntt  ssaannss  eemmppllooyyéé    1144  770000  
  

IIII..  CCaass  ddeess  ccoonnttrriibbuuaabblleess  aauuttrreess  qquu’’aarrttiissaannss  

  
EExxppllooiittaannttss  iinnddiivviidduueellss  aauuttrreess  qquu’’aarrttiissaannss  CCoottiissaattiioonn  
AAbbaattttooiirr  nnoonn  iinndduussttrriieell  ((EExxppllooiittaanntt  uunn))  660000  000000  
AAggeennccee  ddee  ppuubblliicciittéé  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  
4455  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  àà  5500  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

22  440000  000000  

AAggeennccee  ddee  ppuubblliicciittéé  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà    
4400  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  4455  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

22  110000  000000  

AAggeennccee  ddee  ppuubblliicciittéé  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà    
3355  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  4400  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

11  880000  000000  

AAggeennccee  ddee  ppuubblliicciittéé  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà    
3300  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  3355  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

11  550000  000000  

AAggeennccee  ddee  ppuubblliicciittéé  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà    
2200  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  3300  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

11  220000  000000  
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AAggeennccee  ddee  ppuubblliicciittéé  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà    
1100  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  2200  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

660000  000000  

AAggeennccee  ddee  ppuubblliicciittéé  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  iinnfféérriieeuurr  oouu  
ééggaall  àà  1100  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

330000  000000  

AAggeennccee  ddee  vvooyyaaggee,,  ddee  ttoouurriissmmee  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  
dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  4455  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  àà    
5500  000000  000000    ddee  FFrraannccss  

22  440000  000000  

AAggeennccee  ddee  vvooyyaaggee,,  ddee  ttoouurriissmmee  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  
dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  4400  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà    
4455  000000  000000    ddee  FFrraannccss  

22  110000  000000  

AAggeennccee  ddee  vvooyyaaggee,,  ddee  ttoouurriissmmee  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  
dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  3355  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà    
4400  000000  000000    ddee  FFrraannccss  

11  880000  000000  

AAggeennccee  ddee  vvooyyaaggee,,  ddee  ttoouurriissmmee  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  
dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  3300  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà    
3355  000000  000000    ddee  FFrraannccss  

11  550000  000000  

AAggeennccee  ddee  vvooyyaaggee,,  ddee  ttoouurriissmmee  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  
dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  2200  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà    
3300  000000  000000    ddee  FFrraannccss  

11  220000  000000  

AAggeennccee  ddee  vvooyyaaggee,,  ddee  ttoouurriissmmee  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  
dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  1100  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà    
2200  000000  000000    ddee  FFrraannccss  

660000  000000  

AAggeennccee  ddee  vvooyyaaggee,,  ddee  ttoouurriissmmee  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  
dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  1100  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

330000  000000  

AAggeenntt  iimmmmoobbiilliieerr  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà    
4455  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  àà  5500  000000  000000    ddee  FFrraannccss  

22  440000  000000  

AAggeenntt  iimmmmoobbiilliieerr  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà    
4400  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  4455  000000  000000    ddee  FFrraannccss  

22  110000  000000  

AAggeenntt  iimmmmoobbiilliieerr  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà    
3355  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  4400  000000  000000    ddee  FFrraannccss  

11  880000  000000  

AAggeenntt  iimmmmoobbiilliieerr  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà    
3300  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  3355  000000  000000    ddee  FFrraannccss  

11  550000  000000  

AAggeenntt  iimmmmoobbiilliieerr  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà    
2200  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  3300  000000  000000    ddee  FFrraannccss  

11  220000  000000  

AAggeenntt  iimmmmoobbiilliieerr  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà    
1100  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  2200  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

660000  000000  

AAggeenntt  iimmmmoobbiilliieerr  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  
àà  1100  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

      330000  000000  

AAuuttoo--ééccoollee  ((ppaarr  vvééhhiiccuullee))  ccaammiioonn--  ccaammiioonnnneettttee  112200  000000  
AAuuttoo--ééccoollee  ((ppaarr  vvééhhiiccuullee))  vvooiittuurree  5500  000000  
BBooîîttee  ddee  nnuuiitt,,  ddaanncciinngg  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunn))  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  4455  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  5500  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

22  440000  000000  

BBooîîttee  ddee  nnuuiitt,,  ddaanncciinngg  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunn))  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  4400  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  4455  000000  000000  ddee  
FFrraannccss  

22  110000  000000  

BBooîîttee  ddee  nnuuiitt,,  ddaanncciinngg  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunn))  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  3355  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  4400  000000  000000  ddee  
FFrraannccss  

11  880000  000000  
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BBooîîttee  ddee  nnuuiitt,,  ddaanncciinngg  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunn))  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  3300  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  3355  000000  000000  ddee  
FFrraannccss  

11  550000  000000  

BBooîîttee  ddee  nnuuiitt,,  ddaanncciinngg  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunn))  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  eesstt  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  3300  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

11  220000  000000  

BBuuvveettttee  ((EExxppllooiittaanntt  ddee))  bbooiissssoonnss  nnoonn  aallccoooolliissééeess  118800  000000  
CCaabbaarreettiieerr  5500  000000  
CCaarrbbuurraanntt  ((DDiissttrriibbuutteeuurr,,  ddééttaaiillllaanntt  ddee))  ppaarr  ppoommppee  nnee  ddiissppoossaanntt  ppaass  
ddee  ssttaattiioonn  sseerrvviiccee  eett//oouu  uuttiilliissaanntt  ddeess  bboouutteeiilllleess  

3366  775500  

CCiinnéémmaattooggrraapphhee,,  tthhééââttrree  oouu  aauuttrree  ssppeeccttaaccllee  ddaannss  uunnee  ssaallllee  oouu  ddeess  
iinnssttaallllaattiioonnss  ssoonntt  aamméénnaaggééeess  ((EExxppllooiittaanntt  ddee))  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  4455  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  àà  5500  000000  000000  ddee  
FFrraannccss  

22  440000  000000  

CCiinnéémmaattooggrraapphhee,,  tthhééââttrree  oouu  aauuttrree  ssppeeccttaaccllee  ddaannss  uunnee  ssaallllee  oouu  ddeess  
iinnssttaallllaattiioonnss  ssoonntt  aamméénnaaggééeess  ((EExxppllooiittaanntt  ddee))  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  4400  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  4455  000000  000000  
ddee  FFrraannccss  

22  110000  000000  

CCiinnéémmaattooggrraapphhee,,  tthhééââttrree  oouu  aauuttrree  ssppeeccttaaccllee  ddaannss  uunnee  ssaallllee  oouu  ddeess  
iinnssttaallllaattiioonnss  ssoonntt  aamméénnaaggééeess  ((EExxppllooiittaanntt  ddee))  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  3355  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  4400  000000  000000  
ddee  FFrraannccss  

11  880000  000000  

CCiinnéémmaattooggrraapphhee,,  tthhééââttrree  oouu  aauuttrree  ssppeeccttaaccllee  ddaannss  uunnee  ssaallllee  oouu  ddeess  
iinnssttaallllaattiioonnss  ssoonntt  aamméénnaaggééeess  ((EExxppllooiittaanntt  ddee))  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  3300  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  3355  000000  000000  
ddee  FFrraannccss  

11  550000  000000  

CCiinnéémmaattooggrraapphhee,,  tthhééââttrree  oouu  aauuttrree  ssppeeccttaaccllee  ddaannss  uunnee  ssaallllee  oouu  ddeess  
iinnssttaallllaattiioonnss  ssoonntt  aamméénnaaggééeess  ((EExxppllooiittaanntt  ddee))  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  2255  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  3300  000000  000000  
ddee  FFrraannccss  

11  220000  000000  

CCiinnéémmaattooggrraapphhee,,  tthhééââttrree  oouu  aauuttrree  ssppeeccttaaccllee  ddaannss  uunnee  ssaallllee  oouu  ddeess  
iinnssttaallllaattiioonnss  ssoonntt  aamméénnaaggééeess  ((EExxppllooiittaanntt  ddee))  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  1155  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  2255  000000  000000    
ddee  FFrraannccss  

990000  000000  

CCiinnéémmaattooggrraapphhee,,  tthhééââttrree  oouu  aauuttrree  ssppeeccttaaccllee  ddaannss  uunnee  ssaallllee  oouu  ddeess  
iinnssttaallllaattiioonnss  ssoonntt  aamméénnaaggééeess  ((EExxppllooiittaanntt  ddee))  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  1100  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  1155  000000  000000  
ddee  FFrraannccss  

660000  000000  

CCiinnéémmaattooggrraapphhee,,  tthhééââttrree  oouu  aauuttrree  ssppeeccttaaccllee  ((EExxppllooiittaanntt  ddee))  ddoonntt  llee  
cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  55  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  
ééggaall  àà  1100  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

330000  000000  

CCiinnéémmaattooggrraapphhee,,  tthhééââttrree  oouu  aauuttrree  ssppeeccttaaccllee  ((EExxppllooiittaanntt  ddee))  ddoonntt  llee  
cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  55  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

118800  000000  

CCiinnéémmaattooggrraapphhee,,  tthhééââttrree  oouu  aauuttrree  ssppeeccttaaccllee  ((EExxppllooiittaanntt  ddee))  aammbbuullaanntt  
oouu  eenn  pplleeiinn  aaiirr  

3366  775500  

CCoommmmeerrççaanntt  eenn  ggrrooss,,  ddeemmii  oouu  aauu  ddééttaaiill  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  4455  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  àà  5500  000000  000000    ddee  
FFrraannccss  

11  770000  000000  

CCoommmmeerrççaanntt  eenn  ggrrooss,,  ddeemmii  oouu  aauu  ddééttaaiill  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  11  550000  000000  
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aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  4400  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  4455  000000  000000    
ddee  FFrraannccss  
CCoommmmeerrççaanntt  eenn  ggrrooss,,  ddeemmii  oouu  aauu  ddééttaaiill  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  3355  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  4400  000000  000000    
ddee  FFrraannccss  

11  330000  000000  

CCoommmmeerrççaanntt  eenn  ggrrooss,,  ddeemmii  oouu  aauu  ddééttaaiill  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  3300  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  3355  000000  000000    
ddee  FFrraannccss  

11  110000  000000  

CCoommmmeerrççaanntt  eenn  ggrrooss,,  ddeemmii--ggrrooss  oouu  aauu  ddééttaaiill  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  2255  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  3300  000000  000000    
ddee  FFrraannccss  

990000  000000  

CCoommmmeerrççaanntt  eenn  ggrrooss,,  ddeemmii--ggrrooss  oouu  aauu  ddééttaaiill  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  2200  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  2255  000000  000000  
ddee  FFrraannccss  

770000  000000  

CCoommmmeerrççaanntt  eenn  ggrrooss,,  ddeemmii--ggrrooss  oouu  aauu  ddééttaaiill  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  1155  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  2200  000000  000000  
ddee  FFrraannccss  

550000  000000  

CCoommmmeerrççaanntt  eenn  ggrrooss,,  ddeemmii--ggrrooss  oouu  aauu  ddééttaaiill  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  1100  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  1155  000000  000000  
ddee  FFrraannccss  

330000  000000  

CCoommmmeerrççaanntt  eenn  ggrrooss,,  ddeemmii--ggrrooss  oouu  aauu  ddééttaaiill  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  55  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  1100  000000  000000  
ddee  FFrraannccss  

118800  000000  

CCoommmmeerrççaanntt  eenn  ggrrooss,,  ddeemmii--ggrrooss  oouu  aauu  ddééttaaiill  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  44  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  55  000000  000000  ddee  
FFrraannccss  

112200  000000  

CCoommmmeerrççaanntt  eenn  ggrrooss,,  ddeemmii--ggrrooss  oouu  aauu  ddééttaaiill  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  33  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  44  000000  000000  ddee  
FFrraannccss  

    8855  000000  

CCoommmmeerrççaanntt  eenn  ggrrooss,,  ddeemmii--ggrrooss  oouu  aauu  ddééttaaiill  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  22  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  33  000000  000000  ddee  
FFrraannccss  

    5555  000000  

CCoommmmeerrççaanntt,,  rreevveennddeeuurr  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  
ssuuppéérriieeuurr  àà  11  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  22  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

3366  775500  
  

CCoommmmeerrççaanntt,,  rreevveennddeeuurr  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  iinnfféérriieeuurr  
oouu  ééggaall  àà  11  000000  000000  ddee  FFrraannccss          

1144  770000  
  

CCaafféé,,  BBaarr  ((EExxppllooiittaanntt  uunn))  aavveecc  jjeeuuxx  oouu  aappppaarreeiillss  àà  mmuussiiqquuee  rrééaalliissaanntt  
uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  àà  4455  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  àà  
5500  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

22  440000  000000  

CCaafféé,,  BBaarr  ((EExxppllooiittaanntt  uunn))  aavveecc  jjeeuuxx  oouu  aappppaarreeiillss  àà  mmuussiiqquuee  rrééaalliissaanntt  
uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  àà  4400  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  
ééggaall  àà  4455  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

22  110000  000000  

CCaafféé,,  BBaarr  ((EExxppllooiittaanntt  uunn))  aavveecc  jjeeuuxx  oouu  aappppaarreeiillss  àà  mmuussiiqquuee  rrééaalliissaanntt  
uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  àà  3355  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  
ééggaall  àà  4400  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

11  880000  000000  

CCaafféé,,  BBaarr  ((EExxppllooiittaanntt  uunn))  aavveecc  jjeeuuxx  oouu  aappppaarreeiillss  àà  mmuussiiqquuee  rrééaalliissaanntt  
uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  àà  3300  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  
ééggaall  àà  3355  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

11  550000  000000  
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CCaafféé,,  BBaarr  ((EExxppllooiittaanntt  uunn))  aavveecc  jjeeuuxx  oouu  aappppaarreeiillss  àà  mmuussiiqquuee  rrééaalliissaanntt  
uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  àà  1155  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  
ééggaall  àà  3300  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

11  220000  000000  

CCaafféé,,  BBaarr  ((EExxppllooiittaanntt  uunn))  aavveecc  jjeeuuxx  oouu  aappppaarreeiillss  àà  mmuussiiqquuee  rrééaalliissaanntt  
uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  1155  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

990000  000000  

CCoommmmiissssiioonnnnaaiirree  eenn  mmaarrcchhaannddiisseess  660000  000000  
CCoouurrttiieerr  dd’’aassssuurraanncceess  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  
àà  4455  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  àà  5500  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

22  440000  000000  

CCoouurrttiieerr  dd’’aassssuurraanncceess  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  
àà  4400  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  4455  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

22  110000  000000  

CCoouurrttiieerr  dd’’aassssuurraanncceess  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  
àà  3355  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  4400  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

11  880000  000000  

CCoouurrttiieerr  dd’’aassssuurraanncceess  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  
àà  3300  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  3355  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

11  550000  000000  

CCoouurrttiieerr  dd’’aassssuurraanncceess  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  
àà  1155  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  3300  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

11  220000  000000  

CCoouurrttiieerr  dd’’aassssuurraanncceess  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  iinnfféérriieeuurr  
oouu  ééggaall  àà  1155  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

990000  000000  

CCoouurrttiieerr  eenn  mmaarrcchhaannddiisseess,,  eenn  aaffffaaiirreess  iimmmmoobbiilliièèrreess  330000  000000  
CCoouurrttiieerr  ddee  ffrreett  112200  000000  
CCoouuttuurriieerr  mmooddéélliissttee  330000  000000  
DDéélléégguuéé  mmééddiiccaall  nnoonn  ssaallaarriiéé  330000  000000  
DDéébbiitt  ddee  bbooiissssoonnss  àà  ccoonnssoommmmeerr  ssuurr  ppllaaccee,,  BBaarr  ((EExxppllooiittaanntt  ddee))  ddoonntt  llee  
cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  4455  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  àà  
5500  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

22  440000  000000  

DDéébbiitt  ddee  bbooiissssoonnss  àà  ccoonnssoommmmeerr  ssuurr  ppllaaccee,,  BBaarr  ((EExxppllooiittaanntt  ddee))  ddoonntt  llee  
cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  4400  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  
ééggaall  àà  4455  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

22  110000  000000  

DDéébbiitt  ddee  bbooiissssoonnss  àà  ccoonnssoommmmeerr  ssuurr  ppllaaccee,,  BBaarr  ((EExxppllooiittaanntt  ddee))  ddoonntt  llee  
cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  3355  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  
ééggaall  àà  4400  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

11  880000  000000  

DDéébbiitt  ddee  bbooiissssoonnss  àà  ccoonnssoommmmeerr  ssuurr  ppllaaccee,,  BBaarr  ((EExxppllooiittaanntt  ddee))  ddoonntt  llee  
cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  3300  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  
ééggaall  àà  3355  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

11  550000  000000  

DDéébbiitt  ddee  bbooiissssoonnss  àà  ccoonnssoommmmeerr  ssuurr  ppllaaccee,,  BBaarr  ((EExxppllooiittaanntt  ddee))  ddoonntt  llee  
cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  3300  000000  000000  ddee  FFrraannccss    

11  220000  000000  

DDééppôôtt  ddee  pprroodduuiittss  pphhaarrmmaacceeuuttiiqquueess  330000  000000  
ÉÉccrriivvaaiinn  ppuubblliicc  1144  770000  
EEnnttrreepprreenneeuurr  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddee  ffiillmmss  cciinnéémmaattooggrraapphhiiqquueess  ddoonntt  llee  
cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  4455  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  àà  
5500  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

22  440000  000000  

EEnnttrreepprreenneeuurr  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddee  ffiillmmss  cciinnéémmaattooggrraapphhiiqquueess  ddoonntt  llee  
cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  4400  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  
ééggaall  àà  4455  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

22  110000  000000  

EEnnttrreepprreenneeuurr  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddee  ffiillmmss  cciinnéémmaattooggrraapphhiiqquueess  ddoonntt  llee  
cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  3355  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  
ééggaall  àà  4400  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

11  880000  000000  

EEnnttrreepprreenneeuurr  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddee  ffiillmmss  cciinnéémmaattooggrraapphhiiqquueess  ddoonntt  llee  11  550000  000000  
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cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  3300  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  
ééggaall  àà  3355  000000  000000  ddee  FFrraannccss  
EEnnttrreepprreenneeuurr  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddee  ffiillmmss  cciinnéémmaattooggrraapphhiiqquueess  ddoonntt  llee  
cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  3300  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

11  220000  000000  

EEnnttrreepprreenneeuurr  ddee  ssoouuss--llooccaattiioonn  ddee  llooccaauuxx  nnoonn  mmeeuubbllééss  112200  000000  
EEnnttrreeppoossiittaaiirree  660000  000000  
EEnnttrreepprreenneeuurr  dd’’aaffffiicchhaaggee  3366  775500  
EEnnttrreeppoossiittaaiirree  ddee  pprroodduuiittss  dduu  ppaayyss  eexxcclluussiivveemmeenntt  3366  775500  
ÉÉttaabblliisssseemmeenntt  dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  pprriivvéé  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  
eesstt  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  4455  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  àà  5500  000000  000000  ddee  
FFrraannccss  

22  440000  000000  

ÉÉttaabblliisssseemmeenntt  dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  pprriivvéé  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  
eesstt  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  4400  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  àà  4455  000000  000000  ddee  
FFrraannccss  

22  110000  000000  

ÉÉttaabblliisssseemmeenntt  dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  pprriivvéé  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  
eesstt  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  3355  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  àà  4400  000000  000000  ddee  
FFrraannccss  

11  880000  000000  

ÉÉttaabblliisssseemmeenntt  dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  pprriivvéé  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  
eesstt  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  3300  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  àà  3355  000000  000000  ddee  
FFrraannccss  

11  550000  000000  

ÉÉttaabblliisssseemmeenntt  dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  pprriivvéé  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  
eesstt  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  2255  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  àà  3300  000000  000000  ddee  
FFrraannccss 

11  220000  000000    

ÉÉttaabblliisssseemmeenntt  dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  pprriivvéé  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  
eesstt  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  2200  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  àà  2255  000000  000000  ddee  
FFrraannccss 

990000  000000  

ÉÉttaabblliisssseemmeenntt  dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  pprriivvéé  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  
eesstt  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  1155  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  àà  2200  000000  000000  ddee  
FFrraannccss 

660000  000000  

ÉÉttaabblliisssseemmeenntt  dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  pprriivvéé  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  
eesstt  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  1100  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  àà  1155  000000  000000  ddee  
FFrraannccss  

330000  000000  

ÉÉttaabblliisssseemmeenntt  dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  pprriivvéé  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  
eesstt  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  55  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  àà  1100  000000  000000  ddee  
FFrraannccss  

118800  000000  

ÉÉttaabblliisssseemmeenntt  dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  pprriivvéé  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  
eesstt  iinnfféérriieeuurr  àà  55  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

112200  000000  

EExxppllooiittaanntt  ((ppaarr  bboorrnnee))  ddee  bboorrnneess  ffoonnttaaiinneess    1144  770000  
EExxppllooiittaanntt  ddee  ccaabbiinnee  ttéélléépphhoonniiqquuee  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  àà  1100  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

118800  000000  

EExxppllooiittaanntt  ddee  ccaabbiinnee  ttéélléépphhoonniiqquuee  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  àà  88  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  1100  000000  000000  ddee  
FFrraannccss  

112200  000000  

EExxppllooiittaanntt  ddee  ccaabbiinnee  ttéélléépphhoonniiqquuee  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  àà  66  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  88  000000  000000  ddee  
FFrraannccss  

8800  000000  

EExxppllooiittaanntt  ddee  ccaabbiinnee  ttéélléépphhoonniiqquuee  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  àà  44  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  66  000000  000000  ddee  

5500  000000  
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FFrraannccss  
EExxppllooiittaanntt  ddee  ccaabbiinnee  ttéélléépphhoonniiqquuee  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  àà  22  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  44  000000  000000  ddee  
FFrraannccss    

3366  775500  
  

EExxppllooiittaanntt  ddee  ccaabbiinnee  ttéélléépphhoonniiqquuee  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  22  000000  000000  ddee  FFrraannccss    

1144  770000  
  

EExxppllooiittaanntt  dd’’uunn  sseeccrrééttaarriiaatt  ppuubblliicc  eett//oouu  dd’’uunn  ccyybbeerr  ccaafféé  rrééaalliissaanntt  uunn  
cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  àà  1100  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

118800  000000  

EExxppllooiittaanntt  dd’’uunn  sseeccrrééttaarriiaatt  ppuubblliicc  eett//oouu  dd’’uunn  ccyybbeerr  ccaafféé  rrééaalliissaanntt  uunn  
cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  àà  88  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  
1100  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

112200  000000  

EExxppllooiittaanntt  dd’’uunn  sseeccrrééttaarriiaatt  ppuubblliicc  eett//oouu  dd’’uunn  ccyybbeerr  ccaafféé  rrééaalliissaanntt  uunn  
cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  àà  66  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  
88  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

8800  000000  

EExxppllooiittaanntt  dd’’uunn  sseeccrrééttaarriiaatt  ppuubblliicc  eett//oouu  dd’’uunn  ccyybbeerr  ccaafféé  rrééaalliissaanntt  uunn  
cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  àà  44  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  
66  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

5500  000000  

EExxppllooiittaanntt  dd’’uunn  sseeccrrééttaarriiaatt  ppuubblliicc  eett//oouu  dd’’uunn  ccyybbeerr  ccaafféé  rrééaalliissaanntt  uunn  
cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  àà  22  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  
44  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

3366  775500  
  

EExxppllooiittaanntt  dd’’uunn  sseeccrrééttaarriiaatt  ppuubblliicc  eett//oouu  dd’’uunn  ccyybbeerr  ccaafféé  rrééaalliissaanntt  uunn  
cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  22  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

1144  770000  
  

EExxppllooiittaanntt  ddee  ttooiilleetttteess  ppuubblliiqquueess  1144  770000  
IImmpprriimmeerriiee  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  
ssuuppéérriieeuurr  àà  4455  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  àà  5500  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

22  440000  000000  

IImmpprriimmeerriiee  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  
ssuuppéérriieeuurr  àà  4400  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  4455  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

22  110000  000000  

IImmpprriimmeerriiee  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  
ssuuppéérriieeuurr  àà  3355  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  4400  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

11  880000  000000  

IImmpprriimmeerriiee  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  
ssuuppéérriieeuurr  àà  3300  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  3355  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

11  550000  000000  

IImmpprriimmeerriiee  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  
ssuuppéérriieeuurr  àà  2255  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  3300  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

11  220000  000000  

IImmpprriimmeerriiee  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  
ssuuppéérriieeuurr  àà  1155  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  2255  000000  000000    ddee  FFrraannccss  

990000  000000  

IImmpprriimmeerriiee  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  
iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  1155  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

330000  000000  

IInnffiirrmmiieerr  ttrraavvaaiillllaanntt  sseeuull  5500  000000  
JJeeuuxx  ddee  hhaassaarrdd  aammbbuullaanntt  oouu  eenn  pplleeiinn  aaiirr  ssaannss  iinnssttaallllaattiioonnss  
aamméénnaaggééeess  

3366  775500  

LLooccaattiioonn  ddee  vvééhhiiccuulleess  aauuttoommoobbiilleess    ddee  55  aannss  dd’’ââggee  eett  mmooiinnss  ppaarr  
vvééhhiiccuullee  

330000  000000  

LLooccaattiioonn  ddee  cchhaaiisseess,,  bbââcchheess  110000  000000  
LLooccaattiioonn  ddee  bbââcchheess  5500  000000  
LLooccaattiioonn  ddee  vvééhhiiccuulleess  aauuttoommoobbiilleess  ddee  pplluuss  ddee  55  aannss  dd’’ââggee  ppaarr  
vvééhhiiccuullee  

118800  000000  

LLooccaattiioonn  dd’’aappppaarreeiillss  ddee  ssoonnoorriissaattiioonn,,  aauuddiioo  vviissuueellss  eett  aauuttrreess  
ssuuppppoorrttss  ddee  ssoonnss  eett  dd’’iimmaaggeess  

118800  000000  
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LLooccaattiioonn  ddee  bbooiiss  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  5500  000000  
LLooccaattiioonn  ddee  lliivvrreess  3366  775500  
LLooccaattiioonn  ddee  pplluuss  dd’’uunnee  cchhaammbbrree  mmeeuubbllééee  ((ppaarr  cchhaammbbrree))  1144  770000  
LLoouueeuurr  ddee  mmaattéérriieell  iinndduussttrriieell,,  ddee  ffoonnddss  ddee  ccoommmmeerrccee  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  
dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  4455  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  àà  5500  000000  
000000  ddee  FFrraannccss  

22  440000  000000  

LLoouueeuurr  ddee  mmaattéérriieell  iinndduussttrriieell,,  ddee  ffoonnddss  ddee  ccoommmmeerrccee  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  
dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  4400  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  
4455  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

22  110000  000000  

LLoouueeuurr  ddee  mmaattéérriieell  iinndduussttrriieell,,  ddee  ffoonnddss  ddee  ccoommmmeerrccee  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  
dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  3355  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  
4400  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

11  880000  000000  

LLoouueeuurr  ddee  mmaattéérriieell  iinndduussttrriieell,,  ddee  ffoonnddss  ddee  ccoommmmeerrccee  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  
dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  3300  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  
3355  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

11  550000  000000  

LLoouueeuurr  ddee  mmaattéérriieell  iinndduussttrriieell,,  ddee  ffoonnddss  ddee  ccoommmmeerrccee  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  
dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  2255  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  
3300  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

11  220000  000000  

LLoouueeuurr  ddee  mmaattéérriieell  iinndduussttrriieell,,  ddee  ffoonnddss  ddee  ccoommmmeerrccee  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  
dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  2200  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  
2255  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

990000  000000  

LLoouueeuurr  ddee  mmaattéérriieell  iinndduussttrriieell,,  ddee  ffoonnddss  ddee  ccoommmmeerrccee  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  
dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  1155  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  
2200  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

660000  000000  

LLoouueeuurr  ddee  mmaattéérriieell  iinndduussttrriieell,,  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  
iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  1155  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

330000  000000  

HHôôtteell,,  rreellaaiiss  ddee  ttoouurriissmmee  ((EExxppllooiittaanntt  ddee))  nnee  rrééppoonnddaanntt  ppaass  aauuxx  
ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ““11  ÉÉttooiillee””  oouu  pplluuss  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  
dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  4455  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  àà    
5500  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

22  440000  000000  

HHôôtteell,,  rreellaaiiss  ddee  ttoouurriissmmee  ((EExxppllooiittaanntt  ddee))  nnee  rrééppoonnddaanntt  ppaass  aauuxx  
ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ““11  ÉÉttooiillee””  oouu  pplluuss  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  
dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  4400  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà    
4455  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

22  110000  000000  

HHôôtteell,,  rreellaaiiss  ddee  ttoouurriissmmee  ((EExxppllooiittaanntt  ddee))  nnee  rrééppoonnddaanntt  ppaass  aauuxx  
ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ““11  ÉÉttooiillee””  oouu  pplluuss  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  
dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  3355  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà    
4400  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

11  880000  000000  

HHôôtteell,,  rreellaaiiss  ddee  ttoouurriissmmee  ((EExxppllooiittaanntt  ddee))  nnee  rrééppoonnddaanntt  ppaass  aauuxx  
ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ““11  ÉÉttooiillee””  oouu  pplluuss  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  
dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  3300  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  3355  
000000  000000  ddee  FFrraannccss  

11  550000  000000  

HHôôtteell,,  rreellaaiiss  ddee  ttoouurriissmmee  ((EExxppllooiittaanntt  ddee))  nnee  rrééppoonnddaanntt  ppaass  aauuxx  
ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ““11  ÉÉttooiillee””  oouu  pplluuss  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  
dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  2200  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà    
3300  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

  
11  220000  000000  

HHôôtteell,,  rreellaaiiss  ddee  ttoouurriissmmee  ((EExxppllooiittaanntt  ddee))  nnee  rrééppoonnddaanntt  ppaass  aauuxx  
ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ““11  EEttooiillee””  oouu  pplluuss  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  

990000  000000  
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dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  1100  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà    
2200  000000  000000  ddee  FFrraannccss  
HHôôtteell,,  rreellaaiiss  ddee  ttoouurriissmmee  ((EExxppllooiittaanntt  ddee))  nnee  rrééppoonnddaanntt  ppaass  aauuxx  
ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ““11  EEttooiillee””  oouu  pplluuss  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  
dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  1100  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

330000  000000  

MMaarrcchhaanndd  ddee  bbooiiss  ddee  cchhaauuffffaaggee  eett  ddee  cchhaarrbboonn,,  eenn  ggrrooss  eett  ddeemmii--ggrrooss  112200  000000  
MMaarrcchhaanndd  ffoorraaiinn  uuttiilliissaanntt  uunn  vvééhhiiccuullee    5500  000000  
MMaarrcchhaanndd  ddee  pprroodduuiittss  dduu  ppaayyss  eenn  ggrrooss  oouu  ddeemmii--ggrrooss  112200  000000  
MMaarrcchhaanndd  dd’’oorr  aauu  ddééttaaiill  112200  000000  
MMaarrcchhaanndd  ddee  jjoouurrnnaauuxx  tteennaanntt  uunn  kkiioossqquuee  3366  775500  
MMaarrcchhaanndd  ddee  bbooiiss  ddee  cchhaauuffffaaggee  eett  ddee  cchhaarrbboonn  aauu  ddééttaaiill  3366  775500  
MMaarrcchhaanndd  ddee  bbooiissssoonnss  ffeerrmmeennttééeess  aaffrriiccaaiinneess  1144  770000  
MMaarrcchhaanndd  ffoorraaiinn  nn’’uuttiilliissaanntt  ppaass  ddee  vvééhhiiccuullee    1144  770000  
MMaarrcchhaanndd  ddee  pprroodduuiittss  dduu  ppaayyss  aauuttrreess  qquuee  ccéérrééaalleess,,  aauu  ddééttaaiill  ddaannss  llee  
DDiissttrriicctt  ddee  BBaammaakkoo    

3366  775500  

MMaarrcchhaanndd  ddee  pprroodduuiittss  dduu  ppaayyss  aauuttrreess  qquuee  ccéérrééaalleess,,  aauu  ddééttaaiill  ddaannss  
uunn  cchheeff  lliieeuu  ddee  RRééggiioonn  

2255  000000  

MMaarrcchhaanndd  ddee  pprroodduuiittss  dduu  ppaayyss  aauuttrreess  qquuee  ccéérrééaalleess,,  aauu  ddééttaaiill  ddaannss  
uunnee  llooccaalliittéé  aauuttrree  qquuee  llee  DDiissttrriicctt  ddee  BBaammaakkoo  eett  lleess  cchheeffss  lliieeuuxx  ddee  
RRééggiioonn  

1144  770000  

MMaarrcchhaanndd  ddee  bbééttaaiill  vveennddaanntt  aannnnuueelllleemmeenntt  pplluuss  ddee  225500  oouu  pplluuss  eett  
mmooiinnss  ddee  440000  bboovviinnss  

118800  000000  

MMaarrcchhaanndd  ddee  bbééttaaiill  vveennddaanntt  aannnnuueelllleemmeenntt  eennttrree  110000  eett  225500  bboovviinnss  112200  000000  
MMaarrcchhaanndd  ddee  bbééttaaiill  vveennddaanntt  aannnnuueelllleemmeenntt  mmooiinnss  ddee  110000  bboovviinnss  3366  775500  
PPhhaarrmmaacciieenn  dd’’ooffffiicciinnee  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  
àà  4455  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  àà  5500  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

22  440000  000000  

PPhhaarrmmaacciieenn  dd’’ooffffiicciinnee  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  
àà  4400  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  4455  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

22  110000  000000  

PPhhaarrmmaacciieenn  dd’’ooffffiicciinnee  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  
àà  3355  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  4400  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

11  880000  000000  

PPhhaarrmmaacciieenn  dd’’ooffffiicciinnee  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  
àà  3300  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  3355  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

11  550000  000000  

PPhhaarrmmaacciieenn  dd’’ooffffiicciinnee  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  
àà  2255  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  3300  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

11  220000  000000  

PPhhaarrmmaacciieenn  dd’’ooffffiicciinnee  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  
àà  2200  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  2255  000000  000000  ddee  FFrraannccss  

990000  000000  

PPhhaarrmmaacciieenn  dd’’ooffffiicciinnee  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  ssuuppéérriieeuurr  
àà  1155  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  2200  000000  000000  ddee  FFrraannccss    

660000  000000  

PPhhaarrmmaacciieenn  dd’’ooffffiicciinnee  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  iinnfféérriieeuurr  
oouu  ééggaall  àà  1155  000000  000000  FFrraannccss  

330000  000000  

SSaaggee--ffeemmmmee    5500  000000  
SSaallllee  ddee  ggyymmnnaassttiiqquuee  ((EExxppllooiittaanntt  uunnee))  660000  000000  
SSaallllee  dd’’aarrttss  mmaarrttiiaauuxx  ((EExxppllooiittaanntt  uunnee))  118800  000000  
SSaallllee  ddee  jjeeuuxx  vviiddééoo  ((EExxppllooiittaanntt  uunnee))  aayyaanntt  pplluuss  ddee  1100  mmaacchhiinneess  112200  000000  
SSaallllee  ddee  jjeeuuxx  vviiddééoo  ((EExxppllooiittaanntt  uunnee))  aayyaanntt  55  àà  1100  mmaacchhiinneess  5500  000000  
SSaallllee  ddee  jjeeuuxx  vviiddééoo  ((EExxppllooiittaanntt  uunnee))  aayyaanntt  22  àà  55  mmaacchhiinneess  3366  775500  
SSaallllee  ddee  jjeeuuxx  vviiddééoo  ((EExxppllooiittaanntt  uunnee))  aayyaanntt  11  mmaacchhiinnee  1144  770000  
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TTrraannssppoorrtteeuurr  ((ppaarr  ppiinnaassssee))  ddoonntt  llaa  ccaappaacciittéé  eesstt  ssuuppéérriieeuurree  àà  4455  
ttoonnnneess  

330000  000000  

TTrraannssppoorrtteeuurr  ((ppaarr  ppiinnaassssee))  ddoonntt  llaa  ccaappaacciittéé  eesstt  ddee  2255  àà  4455  ttoonnnneess  118800  000000  
TTrraannssppoorrtteeuurr  ((ppaarr  ppiinnaassssee))  ddoonntt  llaa  ccaappaacciittéé  eesstt  iinnfféérriieeuurree  àà  2255  
ttoonnnneess  

    3366  775500  

VVééttéérriinnaaiirree  ttrraavvaaiillllaanntt  sseeuull  oouu  aavveecc  uunn  sseeuull  ssaallaarriiéé  110000  000000  
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aarrttiiccllee  7766  ((nnoouuvveeaauu))  ::  LLee  mmooddee  dduu  bbéénnééffiiccee  rrééeell  ssiimmpplliiffiiéé  ss’’aapppplliiqquuee  aauuxx  
ppeerrssoonnnneess  ::  
  

aa))  ddoonntt  ll’’aaccttiivviittéé  pprriinncciippaallee  eesstt  ddee  vveennddrree  ddeess  mmaarrcchhaannddiisseess,,  oobbjjeettss,,  
ffoouurrnniittuurreess  eett  ddeennrrééeess  àà  eemmppoorrtteerr  oouu  àà  ccoonnssoommmmeerr  ssuurr  ppllaaccee,,  oouu  ddee  
ffoouurrnniirr  ddeess  pprreessttaattiioonnss  ddee  sseerrvviicceess,,  lloorrssqquuee  lleeuurr  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  hhoorrss  TTaaxxee  ssuurr  llaa  VVaalleeuurr  AAjjoouuttééee  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  5500  
mmiilllliioonnss  ddee  ffrraannccss  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  225500  mmiilllliioonnss  ddee  ffrraannccss  ;;  

  
bb))  rreelleevvaanntt  dduu  rrééggiimmee  ddee  ll’’IImmppôôtt  SSyynntthhééttiiqquuee  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddee  ll’’aarrttiiccllee  
7711  ((nnoouuvveeaauu))  dduu  pprréésseenntt  CCooddee  eett  qquuii  oonntt  eexxeerrccéé  ll’’ooppttiioonn  ppoouurr  llee  rrééggiimmee  
rrééeell  dd’’iimmppoossiittiioonn..    

  
LLeess  cchhiiffffrreess  dd’’aaffffaaiirreess  lliimmiitteess  pprréévvuuss  aauu  pprréésseenntt  aarrttiiccllee  ssoonntt  aajjuussttééss  aauu  
pprroorraattaa  dduu  tteemmppss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ddaannss  ll’’aannnnééee  cciivviillee,,  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  
ccoonnttrriibbuuaabblleess  ccoommmmeennççaanntt  oouu  cceessssaanntt  lleeuurrss  aaccttiivviittééss  eenn  ccoouurrss  dd’’eexxeerrcciiccee  
ffiissccaall..  
  
aarrttiiccllee  8866  AA  ::  LLee  mmoonnttaanntt  ddee  ll’’iimmppôôtt  ddûû  ppaarr  lleess  ccoonnttrriibbuuaabblleess  iimmppoossééss  ssuuiivvaanntt  
llee  rrééggiimmee  dduu  bbéénnééffiiccee  rrééeell  nnee  ppeeuutt  êêttrree  iinnfféérriieeuurr  àà  11%%  dduu  mmoonnttaanntt  dduu  cchhiiffffrree  
dd’’aaffffaaiirreess  hhoorrss  ttaaxxee  aarrrroonnddii  aauu  mmiilllliieerr  ddee  ffrraannccss  iinnfféérriieeuurrss..    
  
EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  eennttrreepprriisseess  ssoouummiisseess  àà  ll’’iimmppôôtt  ssuurr  lleess  ssoocciiééttééss,,  llee  
cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  ss’’eenntteenndd  dduu  mmoonnttaanntt  ddeess  pprroodduuiittss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  eett  ddeess  
pprroodduuiittss  aacccceessssooiirreess..  
  
CCee  mmiinniimmuumm  ffoorrffaaiittaaiirree  eesstt  ddûû  mmêêmmee  eenn  ccaass  ddee  ddééffiicciitt  eett  qquueellllee  qquuee  ssooiitt  
ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  ccee  ddééffiicciitt..  
  
LLoorrssqquuee  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  5500  mmiilllliioonnss  ddee  ffrraannccss,,  llee  
mmiinniimmuumm  ffoorrffaaiittaaiirree  vviisséé  aauu  pprreemmiieerr  aalliinnééaa  dduu  pprréésseenntt  aarrttiiccllee  nnee  ppeeuutt  êêttrree  
iinnfféérriieeuurr  àà  llaa  ffrraaccttiioonn  ddee  ll’’iimmppôôtt  ssuurr  lleess  bbéénnééffiicceess  iinndduussttrriieellss  eett  ccoommmmeerrcciiaauuxx  
oouu  ddee  ll’’iimmppôôtt  ssuurr  lleess  ssoocciiééttééss  ccoonntteennuu  ddaannss  llee  mmoonnttaanntt  mmaaxxiimmuumm  ddeess  
ccoottiissaattiioonnss  pprréévvuueess  aauu  ttaarriiff  ddee  ll’’IImmppôôtt  SSyynntthhééttiiqquuee..  
  

AArrttiiccllee  33  
  
RRééaamméénnaaggeemmeenntt  ddee  llaa  SSoouuss--sseeccttiioonn  VVII  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  II  dduu  CChhaappiittrree  IIII  dduu  TTiittrree  11  dduu  CCooddee  
GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  rreellaattiivvee  aauu  ttaarriiff  ddeess  ppaatteenntteess      

    
AA..  EExxppoosséé  ddeess  mmoottiiffss  

  
CCoommmmee  iinnddiiqquuéé  ddaannss  ll’’eexxppoosséé  ddeess  mmoottiiffss  ddee  ll’’AArrttiiccllee  33  ccii--ddeessssuuss,,  lleess  
cchhaannggeemmeennttss  ooppéérrééss  aauu  nniivveeaauu  ddeess  rrééggiimmeess  dd’’iimmppoossiittiioonn  àà  ttrraavveerrss  llee  
rreehhaauusssseemmeenntt  dduu  sseeuuiill  dd’’aassssuujjeettttiisssseemmeenntt  àà  ll’’iimmppôôtt  ssyynntthhééttiiqquuee  iinndduuiisseenntt  llaa  
nnéécceessssiittéé  ddee  mmooddiiffiieerr  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  114444  AA  dduu  CCooddee  GGéénnéérraall  ddeess  
IImmppôôttss  rreellaattiivveess  aauu  ttaarriiff  ddeess  ppaatteenntteess..  
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BB..  TTeexxttee  

LL’’aarrttiiccllee  114444  AA  eesstt  aabbrrooggéé  eett  nnoouuvveelllleemmeenntt  rrééddiiggéé  aaiinnssii  qquu’’iill  ssuuiitt  ::  

SSoouuss--sseeccttiioonn  II  ::  TTaarriiff  ddeess  ppaatteenntteess  

aarrttiiccllee  114444  AA  ((nnoouuvveeaauu))  ::  LLee  ttaarriiff  ddeess  ppaatteenntteess  eesstt  ffiixxéé  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  
 

PPrreemmiièèrree  zzoonnee    DDiissttrriicctt  ddee  BBaammaakkoo  

DDeeuuxxiièèmmee  zzoonnee    CChheeffss  lliieeuuxx  ddee  RRééggiioonnss  

TTrrooiissiièèmmee  zzoonnee    AAuuttrreess  LLooccaalliittééss  
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TTaabblleeaauu  AA  ––  CCllaassssee  eexxcceeppttiioonnnneellllee  
  
11..  CCoommmmeerrççaanntt  eenn  ggrrooss,,  ddeemmii--ggrrooss  oouu  aauu  ddééttaaiill,,  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  

aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee    eesstt  ::  
  

  
DDrrooiitt  ffiixxee  DDrrooiitt  

pprrooppoorrttiioonnnneell  

  
11rree  zzoonnee  22ee  zzoonnee  33ee  zzoonnee  

  

••  ssuuppéérriieeuurr  àà  11  mmiilllliiaarrdd  ddee  ffrraannccss  11  000000  000000  880000  000000  660000  000000  1100  %%  

••  ssuuppéérriieeuurr  àà  660000  mmiilllliioonnss  eett  
iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  11  mmiilllliiaarrdd  ddee  
ffrraannccss  

880000  000000  664400  000000  448800  000000  1100  %%  

••  ssuuppéérriieeuurr  àà  330000  mmiilllliioonnss  eett  
iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  660000  mmiilllliioonnss  ddee  
ffrraannccss    

660000  000000  448800  000000  336600  000000  1100  %%  

••  ssuuppéérriieeuurr  àà  115500  mmiilllliioonnss  eett  
iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  330000  mmiilllliioonnss  ddee  
ffrraannccss  

550000  000000  440000  000000  330000  000000  1100  %%  

  
22..  FFaabbrriiccaanntt,,  pprroodduucctteeuurr  ddaannss  uunn  ÉÉttaabblliisssseemmeenntt  IInndduussttrriieell  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  

aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  ::  
  

  DDrrooiitt  ffiixxee  DDrrooiitt  

pprrooppoorrttiioonnnneell  

  11rree  zzoonnee  22ee  zzoonnee  33ee  zzoonnee    

••  ssuuppéérriieeuurr  àà  11  mmiilllliiaarrdd  ddee  ffrraannccss  11  000000  000000  880000  000000  660000  000000  1100  %%  

••  ssuuppéérriieeuurr  àà  660000  mmiilllliioonnss  eett  
iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  11  mmiilllliiaarrdd  ddee  
ffrraannccss  

880000  000000  664400  000000  448800  000000  1100  %%  

••  ssuuppéérriieeuurr  àà  330000  mmiilllliioonnss  eett  
iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  660000  mmiilllliioonnss  
ddee  ffrraannccss    

660000  000000  448800  000000  336600  000000  1100  %%  

  
        

  DDrrooiitt  ffiixxee  DDrrooiitt  

pprrooppoorrttiioonnnneell  

  11rree  zzoonnee  22ee  zzoonnee  33ee  zzoonnee    

33..      BBaannqquuee,,  EEttaabblliisssseemmeenntt  
ffiinnaanncciieerr,,  SSoocciiééttéé  ddee  CCrrééddiitt  eett  ddee  
CCrrééddiitt--bbaaiill,,  CCoommppaaggnniiee  
dd’’AAssssuurraannccee  

11  000000  000000  880000  000000  660000  000000  1100  %%  

44..      HHôôtteell,,  RReellaaiiss  ddee  ttoouurriissmmee  
ccllaasssséé  ““44  EEttooiilleess””  oouu  àà  ddééffaauutt  
rrééppoonnddaanntt  aauuxx  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  
ddeess  EEttaabblliisssseemmeennttss  44  EEttooiilleess  oouu  
pplluuss  

11  000000  000000  880000  000000  660000  000000  1100  %%  

55..      LLoottoo  CCaassiinnoo  LLootteerriiee  eett  aauuttrreess  
jjeeuuxx  ddee  hhaassaarrdd  

11  000000  000000  880000  000000  660000  000000  1100  %%  
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66..  SSoocciiééttéé  ddee  PPaarrii  mmuuttuueell  ssuurr  lleess  
ccoouurrsseess  HHiippppiiqquueess  

11  000000  000000  880000  000000  660000  000000  1100  %%  

77..          EEnnttrreepprreenneeuurr  ddee  BBââttiimmeennttss  
oouu  ddee  TTrraavvaauuxx  PPuubblliiccss  ddoonntt  llee  
cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  
eesstt  ::  

        

••  ssuuppéérriieeuurr  àà  11  mmiilllliiaarrdd  ddee  
ffrraannccss  

11000000  000000  880000  000000  660000  000000  1100  %%  

••  ssuuppéérriieeuurr  àà  660000  mmiilllliioonnss  eett  
iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  11  mmiilllliiaarrdd  

880000  000000  664400  000000  448800  000000  1100  %%  

••  ssuuppéérriieeuurr  àà  330000  mmiilllliioonnss  eett  
iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  660000  
mmiilllliioonnss  ddee  ffrraannccss  

660000  000000  448800  000000  336600  000000  1100  %%  

••  ssuuppéérriieeuurr  àà  115500  mmiilllliioonnss  eett  
iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  330000  
mmiilllliioonnss  ddee  ffrraannccss  

550000  000000  440000  000000  330000  000000  1100  %%  

88..        EEnnttrreepprreenneeuurr  dd’’iinnssttaallllaattiioonn  
éélleeccttrriiqquuee,,  ttéélléépphhoonniiqquuee,,  
hhyyddrraauulliiqquuee  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  
dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  ::  

        

••  ssuuppéérriieeuurr  àà  11  mmiilllliiaarrdd  ddee  
ffrraannccss  

11  000000  000000  880000  000000  660000  000000  1100  %%  

••  ssuuppéérriieeuurr  àà  660000  mmiilllliioonnss  eett  
iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  11  mmiilllliiaarrdd  

880000  000000  664400  000000  448800  000000  1100  %%  

••  ssuuppéérriieeuurr  àà  330000  mmiilllliioonnss  eett  
iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  660000  
mmiilllliioonnss  ddee  ffrraannccss  

660000  000000  448800  000000  336600  000000  1100  %%  

••  ssuuppéérriieeuurr  àà  115500  mmiilllliioonnss  eett  
iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  330000  
mmiilllliioonnss  ddee  ffrraannccss  

550000  000000  440000  000000  330000  000000  1100  %%  

99..          IImmpprriimmeerriiee  ((EExxppllooiittaanntt  uunnee))  
ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  
hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  ::  

        

••  ssuuppéérriieeuurr  àà  11  mmiilllliiaarrdd  ddee  
ffrraannccss  

11  000000  000000  880000  000000  660000  000000  1100  %%  

••  ssuuppéérriieeuurr  àà  660000  mmiilllliioonnss  eett  
iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  11  mmiilllliiaarrdd  

880000  000000  664400  000000  448800  000000  1100  %%  

••  ssuuppéérriieeuurr  àà  330000  mmiilllliioonnss  eett  
iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  660000  
mmiilllliioonnss  ddee  ffrraannccss  

660000  000000  448800  000000  336600  000000  1100  %%  

••  ssuuppéérriieeuurr  àà  115500  mmiilllliioonnss  eett  
iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  330000  
mmiilllliioonnss  ddee  ffrraannccss  

550000  000000  440000  000000  330000  000000  1100  %%  

  DDrrooiitt  ffiixxee  DDrrooiitt  

pprrooppoorrttiioonnnneell  

  11rree  zzoonnee  22ee  zzoonnee  33ee  zzoonnee    

1100..  AAuuttrreess  PPrrooffeessssiioonnss  550000  000000  440000  000000  330000  000000  1100  %%  

••  AAggeenntt  dd’’aassssuurraanncceess  ddoonntt  llee  
cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  
hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  
115500  mmiilllliioonnss  ddee  ffrraannccss  
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••  SSoocciiééttéé  ffoorrmmééee  ppoouurr  ll’’aacchhaatt,,  
llaa  ggeessttiioonn,,  llaa  vveennttee  
dd’’iimmmmeeuubblleess,,  eett  aauuttrreess  
ssppééccuullaattiioonnss  iimmmmoobbiilliièèrreess  
ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  
ssuuppéérriieeuurr  àà  330000  mmiilllliioonnss  ddee  
ffrraannccss  

••  TTrraannssiittaaiirree,,  
ccoommmmiissssiioonnnnaaiirree  eenn  
ddoouuaanneess  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  
dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  
eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  110000  mmiilllliioonnss  
ddee  ffrraannccss  

••  SSoocciiééttéé  dd’’eexxppeerrttiisseess  
ccoommppttaabblleess,,  jjuurriiddiiqquueess,,  
ffiissccaalleess  oouu  aauuttrreess  ddoonntt  llee  
cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  
hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  oouu  
ééggaall  àà  330000  mmiilllliioonnss  ddee  
ffrraannccss  

  

••  ÉÉttaabblliisssseemmeenntt  
dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  pprriivvéé  
ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  
ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  
220000  mmiilllliioonnss  ddee  ffrraannccss  
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TTaabblleeaauu  AA  ––  PPrreemmiièèrree  ccllaassssee  
  

DDrrooiitt  ffiixxee  DDrrooiitt  pprrooppoorrttiioonnnneell  

11rree  zzoonnee  22ee  zzoonnee  33ee  zzoonnee    

335500  000000  FF  331155  000000  FF  225522  000000  FF  1100  %%  

  
••  AAbbaattttooiirr  iinndduussttrriieell  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunn))..  

  
••  AAggeenntt  dd’’aassssuurraanncceess  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  

àà  115500  000000  000000  eett  ssuuppéérriieeuurr  àà  110000  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
  

••  AAggeenntt  iimmmmoobbiilliieerr  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  
ssuuppéérriieeuurr  àà  220000  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
  

••  AArrcchhiitteeccttee  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  oouu  
ééggaall  àà  5500  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
  

••  AAvvooccaatt  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà      
5500  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
  

••  BBooîîttee  ddee  nnuuiitt,,  ddaanncciinngg  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunn))  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  220000  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
  

••  BBoouucchheerr  eenn  ggrrooss  oouu  cchheevviillllaarrdd  aabbaattttaanntt  aannnnuueelllleemmeenntt  22  000000  bbœœuuffss  oouu  
pplluuss..  
  

••  BBuurreeaauu  dd’’EEttuuddeess,,  ddee  rreennsseeiiggnneemmeennttss,,  dd’’iinnggéénniieeuurr--ccoonnsseeiill  oouu  dd’’iinnggéénniieerriiee  
iinnffoorrmmaattiiqquuee  ((EExxppllooiittaanntt  uunn))  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  
ttaaxxee  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  5500  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
  

••  CCaafféé,,  bbaarr  ((EExxppllooiittaanntt  uunn))  aavveecc  oouu  ssaannss  jjeeuuxx  oouu  aappppaarreeiillss  àà  mmuussiiqquuee  
rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  ssuuppéérriieeuurr  àà  330000  000000  000000  
ddee  FFrraannccss..  
  

••  CCiinnéémmaattooggrraapphhee,,  tthhééââttrree  oouu  aauuttrree  ssppeeccttaaccllee  ddaannss  uunnee  ssaallllee  ooùù  ddeess  
iinnssttaallllaattiioonnss  ssoonntt  aamméénnaaggééeess  ((EExxppllooiittaanntt  uunn))  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  220000  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
  

••  CClliinniiqquuee  mmééddiiccaallee  oouu  vvééttéérriinnaaiirree  ((EExxppllooiittaanntt  uunnee))  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  
dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  5500  000000  000000  ddee  
FFrraannccss..  
  

••  CCoommmmeerrççaanntt  eenn  ggrrooss,,  ddeemmii--ggrrooss  oouu  aauu  ddééttaaiill  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  115500  000000  000000  eett  ssuuppéérriieeuurr  àà  
110000  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
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••  EEnnttrreepprreenneeuurr  dd’’iinnssttaallllaattiioonn  éélleeccttrriiqquuee,,  ttéélléépphhoonniiqquuee  oouu  hhyyddrraauulliiqquuee  
rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  
115500  000000  000000  eett  ssuuppéérriieeuurr  àà  110000  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
  

••  EEnnttrreepprreenneeuurr  ddee  bbââttiimmeennttss  oouu  ddee  ttrraavvaauuxx  ppuubblliiccss  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  
dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  115500  000000  000000  eett  
ssuuppéérriieeuurr  àà  110000  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
  

••  EEnnttrreepprreenneeuurr  ddee  mmeennuuiisseerriiee,,  ddee  mmaaççoonnnneerriiee,,  aauuttrree  qquuee  ll’’eennttrreepprreenneeuurr  
ddee  bbââttiimmeennttss,,  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  ssuuppéérriieeuurr  
àà  550000  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
  

••  ÉÉttaabblliisssseemmeenntt  dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  pprriivvéé  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  
ttaaxxee  eesstt  iinnfféérriieeuurr  àà  220000  000000  000000  eett  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  115500  000000  000000  ddee  
FFrraannccss..    
  

••  ÉÉttaabblliisssseemmeennttss  dd’’ooddoonnttoossttoommaattoollooggiiee..  
  

••  ÉÉttaabblliisssseemmeennttss  mmééddiiccaauuxx..    
  

••  ÉÉttaabblliisssseemmeennttss  ppaarraammééddiiccaauuxx..  
  

••  EExxppeerrtt--ccoommppttaabbllee,,  ccoommppttaabbllee,,  ccoonnsseeiill  jjuurriiddiiqquuee  oouu  ffiissccaall,,  eexxppeerrtt  ddoonntt  llee  
cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  220000  000000  000000  
eett  iinnfféérriieeuurr  àà  330000  000000  000000  ddee  ffrraannccss..  
  

••  EExxppllooiittaanntt  ddee  bbuuffffeett  oouu  rreessttaauurraanntt  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  dd’’uunnee  ggaarree,,  dd’’uunn  
aaéérrooddrroommee  oouu  ssuurr  uunn  bbaatteeaauu  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirree  aannnnuueell  hhoorrss  
ttaaxxee  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  550000  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
  

••  FFaabbrriiccaanntt,,  pprroodduucctteeuurr  ddaannss  uunn  ééttaabblliisssseemmeenntt  iinndduussttrriieell  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  
dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  330000  000000  000000  eett  
ssuuppéérriieeuurr  àà  115500  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
  

••  GGaarraaggee  ddee  mmééccaanniiqquuee  ggéénnéérraallee  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunn))  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  220000  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
  

••  HHôôtteell,,  rreellaaiiss  ddee  ttoouurriissmmee  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunn))  ccllaasssséé  ““33  EEttooiilleess””  oouu  àà  ddééffaauutt  
rrééppoonnddaanntt  aauuxx  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ““33  EEttooiilleess””..  
  

••  HHuuiissssiieerr  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  
àà  5500  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
  

••  IImmpprriimmeerriiee  ((EExxppllooiittaanntt  uunnee))  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  
eesstt  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  115500  000000  000000  eett  ssuuppéérriieeuurr  àà  110000  000000  000000  ddee  
FFrraannccss..  
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••  LLaabboorraattooiirree  dd’’aannaallyysseess  ddee  bbiioollooggiiee  mmééddiiccaallee  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  7755  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  

••  NNoottaaiirree  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  
5500  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
  

••  PPââttiisssseerriiee  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  iinnfféérriieeuurr  oouu  
ééggaall  àà  330000  000000  000000  eett  ssuuppéérriieeuurr  àà  115500  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
  

••  PPhhaarrmmaacciieenn  dd’’ooffffiicciinnee  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  
ssuuppéérriieeuurr  àà  110000  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
  

••  RReessttaauurraanntt  ((EExxppllooiittaanntt  uunn))  sseerrvvaanntt  ddeess  rreeppaass  dd’’uunn  pprriixx  mmooyyeenn  ssuuppéérriieeuurr  
àà  77  550000  FFrraannccss..  
  

••  SSoocciiééttéé  ffoorrmmééee  ppoouurr  ll’’aacchhaatt,,  llaa  ggeessttiioonn,,  llaa  vveennttee  dd’’iimmmmeeuubblleess,,  eett  aauuttrreess  
ssppééccuullaattiioonnss  iimmmmoobbiilliièèrreess  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  
iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  330000  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
  

••  TTrraannssiittaaiirree,,  ccoommmmiissssiioonnnnaaiirree  eenn  ddoouuaanneess  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  110000  000000  000000  eett  ssuuppéérriieeuurr  oouu  
ééggaall  àà    7755  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
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TTaabblleeaauu  AA  ––  DDeeuuxxiièèmmee  ccllaassssee  
  

DDrrooiitt  ffiixxee  DDrrooiitt  pprrooppoorrttiioonnnneell  

11rree  zzoonnee  22ee  zzoonnee  33ee  zzoonnee    

118855  000000  FF  116666  550000  FF  113333  220000  FF  1100  %%  

  
••  AAggeennccee  ddee  vvooyyaaggee,,  ddee  ttoouurriissmmee  ((EExxppllooiittaanntt  uunnee))  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  

aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  220000  000000  000000  ddee  FFrraannccss..    
  

••  AAggeenntt  dd’’aassssuurraanncceess  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  
iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  110000  000000  000000  eett  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  5500  000000  000000  ddee  
FFrraannccss..  

••  AAggeenntt  iimmmmoobbiilliieerr  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  
ssuuppéérriieeuurr  àà  115500  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  220000  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
  

••  BBooîîttee  ddee  nnuuiitt,,  ddaanncciinngg  ((EExxppllooiittaanntt  ddee))  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  iinnfféérriieeuurr  àà  220000  000000  000000  ddee  FFrraannccss  eett  ssuuppéérriieeuurr  oouu  
ééggaall  àà  115500  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
  

••  BBoouucchheerr  eenn  ggrrooss  oouu  cchheevviillllaarrdd  aabbaattttaanntt  aannnnuueelllleemmeenntt  11..000000  bbœœuuffss  oouu  
pplluuss  eett  mmooiinnss  ddee  22  000000  bbœœuuffss..  
  

••  BBoouullaannggeerriiee  ppaarr  mmooyyeennss  mmééccaanniiqquueess  ((EExxppllooiittaanntt  uunnee))  rrééaalliissaanntt  uunn  
cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  330000  000000  000000  ddee  
FFrraannccss  eett  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  220000  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
  

••  CCaafféé,,  BBaarr  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunn))  aavveecc  oouu  ssaannss  jjeeuuxx  oouu  aappppaarreeiillss  àà  mmuussiiqquuee  
rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  
330000  000000  000000  ddee  FFrraannccss  eett  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  220000  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
  

••  CCiinnéémmaattooggrraapphhee,,  tthhééââttrree  oouu  aauuttrree  ssppeeccttaaccllee  ddaannss  uunnee  ssaallllee  ooùù  ddeess  
iinnssttaallllaattiioonnss  ssoonntt  aamméénnaaggééeess  ((EExxppllooiittaanntt  uunn))  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  220000  000000  000000  eett  ssuuppéérriieeuurr  àà  
115500  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
  

••  CCoommmmeerrççaanntt  eenn  ggrrooss,,  ddeemmii--ggrrooss  oouu  aauu  ddééttaaiill  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  110000  000000  000000  eett  ssuuppéérriieeuurr  àà  
7755  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
  

••  CCoommmmiissssaaiirree--pprriisseeuurr  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  
ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  5500  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
  

••  EEnnttrreepprreenneeuurr  dd’’iinnssttaallllaattiioonn  éélleeccttrriiqquuee,,  ttéélléépphhoonniiqquuee  oouu  hhyyddrraauulliiqquuee  
rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  
110000  000000  000000  eett  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  7755  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
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••  EEnnttrreepprreenneeuurr  ddee  bbââttiimmeennttss  oouu  ddee  ttrraavvaauuxx  ppuubblliiccss  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  
dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  110000  000000  000000  eett  ssuuppéérriieeuurr  
oouu  ééggaall  àà  7755  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
  

••  EEnnttrreepprreenneeuurr  ddee  mmeennuuiisseerriiee,,  ddee  mmaaççoonnnneerriiee,,  aauuttrree  qquuee  ll’’eennttrreepprreenneeuurr  
ddee  bbââttiimmeennttss,,  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  iinnfféérriieeuurr  
oouu  ééggaall  àà  550000  000000  000000  eett  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  330000  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
  

••  ÉÉttaabblliisssseemmeenntt  dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  pprriivvéé  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  
hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  iinnfféérriieeuurr  àà  115500  000000  000000  eett  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  
110000  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
  

••  EExxppeerrtt--ccoommppttaabbllee,,  ccoommppttaabbllee,,  ccoonnsseeiill  jjuurriiddiiqquuee  oouu  ffiissccaall,,  eexxppeerrtt  ddoonntt  llee  
cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  115500  000000  000000  
eett  iinnfféérriieeuurr  àà  220000  000000  000000  ddee  ffrraannccss..  
  

••  EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee  uussiinnee  ddee  ddééccoorrttiiccaaggee,,  dd’’ééggrreennaaggee..  
  

••  EExxppllooiittaanntt  ddee  bbuuffffeett  oouu  rreessttaauurraanntt  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  dd’’uunnee  ggaarree,,  dd’’uunn  
aaéérrooddrroommee  oouu  ssuurr  uunn  bbaatteeaauu  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirree  aannnnuueell  hhoorrss  
ttaaxxee  iinnfféérriieeuurr  àà  550000  000000  000000  eett  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  330000  000000  000000  ddee  
FFrraannccss..  
  

••  FFaabbrriiccaanntt,,  pprroodduucctteeuurr  ddaannss  uunn  ééttaabblliisssseemmeenntt  iinndduussttrriieell  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  
dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  115500  000000  000000  ddee  
FFrraannccss..  
  

••  GGaarraaggee  ddee  mmééccaanniiqquuee  ggéénnéérraallee  ((EExxppllooiittaanntt  uunn))  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  220000  000000  000000  eett  ssuuppéérriieeuurr  oouu  
ééggaall  àà  115500  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
  

••  HHôôtteell,,  rreellaaiiss  ddee  ttoouurriissmmee  ((EExxppllooiittaanntt  uunn))  ccllaasssséé  ““22  EEttooiilleess””  oouu  àà  ddééffaauutt,,  
rrééppoonnddaanntt  aauuxx  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ““22  EEttooiilleess””..  

••  IImmpprriimmeerriiee  ((EExxppllooiittaanntt  uunnee))  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  
eesstt  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  110000  000000  000000  eett  ssuuppéérriieeuurr  àà  7755  000000  000000  ddee  
FFrraannccss..  
  

••  LLaabboorraattooiirree  dd’’aannaallyysseess  ddee  bbiioollooggiiee  mmééddiiccaallee  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  7755  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
  

••  LLoouueeuurr  ddee  mmaattéérriieell  iinndduussttrriieell,,  ddee  ffoonnddss  ddee  ccoommmmeerrccee  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  
dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  7755  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
  

••  PPââttiisssseerriiee  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  iinnfféérriieeuurr  oouu  
ééggaall  àà  115500  000000  000000  eett  ssuuppéérriieeuurr  àà  110000  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
  

••  PPhhaarrmmaacciieenn  dd’’ooffffiicciinnee  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  
iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  110000  000000  000000  eett  ssuuppéérriieeuurr  àà  7755  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
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••  RReessttaauurraanntt  ((EExxppllooiittaanntt  uunn))  sseerrvvaanntt  ddeess  rreeppaass  dd’’uunn  pprriixx  mmooyyeenn  iinnfféérriieeuurr  
oouu  ééggaall  àà  77  550000  eett  ssuuppéérriieeuurr  àà  55  000000  FFrraannccss..  
  

••  TTrraannssiittaaiirree  CCoommmmiissssiioonnnnaaiirree  eenn  ddoouuaanneess  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  iinnfféérriieeuurr  àà  7755  000000  000000  eett  ssuuppéérriieeuurr  àà  5500  000000  000000  
ddee  FFrraannccss..  
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TTaabblleeaauu  AA  ––  TTrrooiissiièèmmee  ccllaassssee  
  

DDrrooiitt  ffiixxee  DDrrooiitt  pprrooppoorrttiioonnnneell  

11rree  zzoonnee  22ee  zzoonnee  33ee  zzoonnee    

112255  000000  FF  111122  550000  FF  9900  220000  FF  1100  %%  

  

••  AAggeennccee  ddee  ggaarrddiieennnnaaggee,,  ddee  ppoolliiccee  pprriivvééee  eemmppllooyyaanntt  pplluuss  ddee  1100  ssaallaarriiééss..  
  

••  AAggeennccee  ddee  ppuubblliicciittéé  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  5500  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
  

••  AAggeennccee  ddee  vvooyyaaggee  ddee  ttoouurriissmmee  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  
dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  220000  000000  000000  eett  
ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  110000  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
  

••  AAggeenntt  iimmmmoobbiilliieerr  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  iinnfféérriieeuurr  
oouu  ééggaall  àà  115500  000000  000000  eett  ssuuppéérriieeuurr  àà  110000  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
  

••  BBllaanncchhiisssseeuurr  aavveecc  mmooyyeennss  mmééccaanniiqquueess  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  
hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  5500  000000  000000  ddee  FFrraannccss..    
  

••  BBoouucchheerr  eenn  ggrrooss  oouu  cchheevviillllaarrdd  aabbaattttaanntt  aannnnuueelllleemmeenntt  440000  bbœœuuffss  oouu  
pplluuss  eett  mmooiinnss  ddee  11  000000  bbœœuuffss..  
  

••  CCaafféé,,  BBaarr  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunn))  aavveecc  oouu  ssaannss  jjeeuuxx  oouu  aappppaarreeiillss  àà  mmuussiiqquuee  
rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  iinnfféérriieeuurr  àà  220000  000000  000000  
eett  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  110000  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
  

••  CCiinnéémmaattooggrraapphhee,,  tthhééââttrree  oouu  aauuttrree  ssppeeccttaaccllee  ddaannss  uunnee  ssaallllee  ooùù  ddeess  
iinnssttaallllaattiioonnss  ssoonntt  aamméénnaaggééeess  ((EExxppllooiittaanntt  uunn))  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  115500  000000  000000  eett  ssuuppéérriieeuurr  oouu  
ééggaall  àà  110000  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
  

••  CCoommmmeerrççaanntt  eenn  ggrrooss,,  ddeemmii--ggrrooss  oouu  aauu  ddééttaaiill  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  7755  000000  000000  eett  ssuuppéérriieeuurr  àà  
5500  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
  

••  CCoouurrttiieerr  dd’’aassssuurraanncceess  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  
ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  110000  000000  000000  ddee  FFrraannccss..    
  

••  EEnnttrreepprreenneeuurr  dd’’iinnssttaallllaattiioonn  éélleeccttrriiqquuee,,  ttéélléépphhoonniiqquuee  oouu  hhyyddrraauulliiqquuee  
rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  iinnfféérriieeuurr  àà  7755  000000  000000  
eett  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  5500  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  

••  EEnnttrreepprreenneeuurr  ddee  bbââttiimmeennttss  oouu  ddee  ttrraavvaauuxx  ppuubblliiccss  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  
dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  iinnfféérriieeuurr  àà  7755  000000  000000  eett  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  
àà  5500  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
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••  EEnnttrreepprreenneeuurr  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddee  ffiillmmss  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  5500  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
  

••  EEnnttrreepprreenneeuurr  ddee  mmeennuuiisseerriiee,,  ddee  mmaaççoonnnneerriiee,,  aauuttrree  qquuee  ll’’eennttrreepprreenneeuurr  
ddee  bbââttiimmeennttss,,  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  iinnfféérriieeuurr  àà  
330000  000000  000000  eett  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  5500  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  

••  ÉÉttaabblliisssseemmeenntt  dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  pprriivvéé  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  
hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  iinnfféérriieeuurr  àà  110000  000000  000000  eett  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  5500  000000  000000  
ddee  FFrraannccss..  
  

••  EExxppeerrtt--ccoommppttaabbllee,,  ccoommppttaabbllee,,  ccoonnsseeiill  jjuurriiddiiqquuee  oouu  ffiissccaall,,  eexxppeerrtt  ddoonntt  llee  
cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  110000  000000  000000  
eett  iinnfféérriieeuurr  àà  115500  000000  000000  ddee  ffrraannccss..  
  

••  EExxppllooiittaanntt  ddee  bbuuffffeett  oouu  rreessttaauurraanntt  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  dd’’uunnee  ggaarree,,  dd’’uunn  
aaéérrooddrroommee  oouu  ssuurr  uunn  bbaatteeaauu  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirree  aannnnuueell  hhoorrss  
ttaaxxee  iinnfféérriieeuurr  àà  330000  000000  000000  eett  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  115500  000000  000000  ddee  
FFrraannccss..  
  

••  GGaarraaggee  ddee  mmééccaanniiqquuee  ggéénnéérraallee  ((EExxppllooiittaanntt  uunn))  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  iinnfféérriieeuurr  àà  115500  000000  000000  eett  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  
110000  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
  

••  HHôôtteell,,  rreellaaiiss  ddee  ttoouurriissmmee  ((EExxppllooiittaanntt  ddee))  ccllaasssséé  ““11  EEttooiillee””,,  oouu  àà  ddééffaauutt,,  
rrééppoonnddaanntt  aauuxx  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ““11  EEttooiillee””..  
  

••  IImmpprriimmeerriiee  ((EExxppllooiittaanntt  uunnee))  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  
eesstt  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  7755  000000  000000  eett  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  5500  000000  000000  ddee  
FFrraannccss..  
  

••  LLoouueeuurr  ddee  mmaattéérriieell  iinndduussttrriieell,,  ddee  ffoonnddss  ddee  ccoommmmeerrccee  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  
dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  5500  000000  000000  eett  iinnfféérriieeuurr  àà  
7755  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
  

••  PPââttiisssseerriiee  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  iinnfféérriieeuurr  oouu  
ééggaall  àà  110000  000000  000000  eett  ssuuppéérriieeuurr  àà  7755  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
  

••  PPhhaarrmmaacciieenn  dd’’ooffffiicciinnee  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  
iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  7755  000000  000000  eett  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  5500  000000  000000  ddee  
FFrraannccss..  
  

••  RReessttaauurraanntt  ((EExxppllooiittaanntt  uunn))  sseerrvvaanntt  ddeess  rreeppaass  dd’’uunn  pprriixx  mmooyyeenn  iinnfféérriieeuurr  
oouu  ééggaall  àà  55  000000  eett  ssuuppéérriieeuurr  àà  22  550000  FFrraannccss..  
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TTaabblleeaauu  AA  ––  QQuuaattrriièèmmee  ccllaassssee  
  

DDrrooiitt  ffiixxee  DDrrooiitt  pprrooppoorrttiioonnnneell  

11rree  zzoonnee  22ee  zzoonnee  33ee  zzoonnee    

6655  000000  FF  5588  550000  FF  4444  550000  FF  1100  %%  

  
••  AAggeennccee  ddee  ggaarrddiieennnnaaggee,,  ddee  ppoolliiccee  pprriivvééee  eemmppllooyyaanntt  ddiixx  ssaallaarriiééss  oouu  

mmooiinnss..  
  

••  AAggeennccee  ddee  vvooyyaaggee  ddee  ttoouurriissmmee  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunnee))  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  
dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  iinnfféérriieeuurr  àà  110000  000000  000000  eett  ssuuppéérriieeuurr  oouu  
ééggaall  àà  5500  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
  

••  AAggeenntt  iimmmmoobbiilliieerr  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  
iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  110000  000000  000000    eett  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  5500  000000  000000  ddee  
FFrraannccss..  
  

••  CCaafféé,,  BBaarr  ((EExxppllooiittaanntt  dd’’uunn))  aavveecc  oouu  ssaannss  jjeeuuxx  oouu  aappppaarreeiillss  àà  mmuussiiqquuee  
rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  iinnfféérriieeuurr  àà  110000  000000  000000  
eett  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  5500  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
  

••  CCiinnéémmaattooggrraapphhee,,  tthhééââttrree  oouu  aauuttrree  ssppeeccttaaccllee  ddaannss  uunnee  ssaallllee  ooùù  ddeess  
iinnssttaallllaattiioonnss  ssoonntt  aamméénnaaggééeess  ((EExxppllooiittaanntt  uunn))  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  iinnfféérriieeuurr  àà  110000  000000  000000  eett  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  
5500  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
  

••  CCoouurrttiieerr  dd’’aassssuurraanncceess  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  
iinnfféérriieeuurr  àà  110000  000000  000000  eett  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  5500  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
  

••  EExxppeerrtt--ccoommppttaabbllee,,  ccoommppttaabbllee,,  ccoonnsseeiill  jjuurriiddiiqquuee  oouu  ffiissccaall,,  eexxppeerrtt  ddoonntt  
llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  iinnfféérriieeuurr  àà  110000  000000  000000  eett  
ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  5500  000000  000000  ddee  ffrraannccss..  
  

••  EExxppllooiittaanntt  ddee  bbuuffffeett  oouu  rreessttaauurraanntt  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  dd’’uunnee  ggaarree,,  dd’’uunn  
aaéérrooddrroommee  oouu  ssuurr  uunn  bbaatteeaauu  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirree  aannnnuueell  hhoorrss  
ttaaxxee  iinnfféérriieeuurr  àà  115500  000000  000000  eett  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  5500  000000  000000  ddee  
FFrraannccss..  
  

••  GGaarraaggee  ddee  mmééccaanniiqquuee  ggéénnéérraallee  ((EExxppllooiittaanntt  uunn))  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  eesstt  iinnfféérriieeuurr  àà  110000  000000  000000  eett  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà                
5500  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
  

••  GGééoommèèttrree..  
  

••  PPââttiisssseerriiee  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  hhoorrss  ttaaxxee  iinnfféérriieeuurr  oouu  
ééggaall  àà  7755  000000  000000  eett  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  5500  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
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TTaabblleeaauu  BB  ––  PPrreemmiièèrree  ppaarrttiiee  
  
DDrrooiitt  pprrooppoorrttiioonnnneell  ::  1100  %%  
  

••  PPrrooffeessssiioonnss  iimmppoossééeess  dd’’aapprrèèss  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  mmaarrcchhééss  oouu  aaddjjuuddiiccaattiioonnss  
ppaassssééss  ppaarr  lleess  ccoonnttrriibbuuaabblleess  ;;  

  
••  bbaacc  ((aaddjjuuddiiccaattaaiirree,,  ccoonncceessssiioonnnnaaiirree,,  ffeerrmmiieerr  ddee))  ;;  

  
••  ffoouurrnniisssseeuurr  aauuxx  ttrroouuppeess  ddee  tteerrrree,,  ddee  ll’’aaiirr,,  aauuxx  hhoossppiicceess  cciivviillss  eett  

mmiilliittaaiirreess,,  aauuxx  pprriissoonnss,,  aauuxx  sseerrvviicceess  eett  ééttaabblliisssseemmeennttss  ppuubblliiccss  ;;  
••  eennttrreepprreenneeuurr  ddee  ttrraannssppoorrtt  ddee  ddééppêêcchheess  eett  ccoolliiss  ppoossttaauuxx  ::  22  FFrraannccss  ppaarr  

110000  FFrraannccss  oouu  ffrraaccttiioonn  ddee  110000  FFrraannccss  dduu  mmoonnttaanntt  ddeess  mmaarrcchhééss,,  
aaddjjuuddiiccaattiioonnss,,  pprriixx  ddee  ffeerrmmee  ;;    

  
••  ttrraavvaauuxx  ppuubblliiccss  ((eennttrreepprreenneeuurr  ddee))  ::  22,,55  FFrraannccss  ppaarr  110000  FFrraannccss  oouu  

ffrraaccttiioonn  ddee  110000  FFrraannccss  dduu  mmoonnttaanntt  ddeess  mmaarrcchhééss..  
  

••  FFoouurrnniisssseeuurr  ddee  sseerrvviicceess  ddiivveerrss  ::  22,,55  FFrraannccss  ppaarr  110000  FFrraannccss  oouu  ffrraaccttiioonn  
ddee  110000  FFrraannccss  dduu  mmoonnttaanntt  ddeess  mmaarrcchhééss..  

  
LLeess  ddrrooiittss  ssoonntt  ccaallccuullééss  ssuurr  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  eennccaaiisssseemmeennttss  aannnnuueellss..  LLeess  
rreeddeevvaabblleess  ssoonntt  tteennuuss  ddee  ddééccllaarreerr  aauu  ccoouurrss  dduu  mmooiiss  ddee  jjaannvviieerr  lleess  ssoommmmeess  
eennccaaiissssééeess  ll’’aannnnééee  pprrééccééddeennttee  aauu  ttiittrree  ddeess  mmaarrcchhééss  oouu  aaddjjuuddiiccaattiioonnss  ffaaiissaanntt  
ll’’oobbjjeett  dduu  pprréésseenntt  aarrttiiccllee..  
  
LLee  ddééffaauutt  ddee  ddééccllaarraattiioonn  ddaannss  llee  ddééllaaii  pprréécciittéé  eesstt  ssaannccttiioonnnnéé  ppaarr  ll’’aapppplliiccaattiioonn  
ddee  llaa  ppéénnaalliittéé  pprréévvuuee  ppaarr  ll’’aarrttiiccllee  8844  dduu  LLiivvrree  ddee  PPrrooccéédduurreess  FFiissccaalleess..  CCeess  
ddrrooiittss  ddee  ppaatteennttee  ppoouurrrroonntt  vvaallaabblleemmeenntt  êêttrree  ééttaabblliiss  jjuussqquu’’aauu  3311  ddéécceemmbbrree  ddee  
ll’’aannnnééee  qquuii  ssuuiitt  cceellllee  dduu  rrèègglleemmeenntt  ddééffiinniittiiff  dduu  pprriixx  ppoouurr  uunnee  aaddjjuuddiiccaattiioonn  oouu  
uunn  mmaarrcchhéé  ddéétteerrmmiinnéé..  
  
LLeess  ddrrooiittss  ddee  ppaatteennttee  ssuurr  mmaarrcchhééss  eett  aaddjjuuddiiccaattiioonnss  ccoorrrreessppoonnddaanntt  aauuxx  
eennccaaiisssseemmeennttss  dd’’uunnee  aannnnééee  ddéétteerrmmiinnééee  ssoonntt  ééttaabblliiss  ssoouuss  ddéédduuccttiioonn  ddeess  
ddrrooiittss  ffiixxeess  eett  pprrooppoorrttiioonnnneellss  rrééssuullttaanntt  ddee  ll’’aapppplliiccaattiioonn  dduu  ttaarriiff  dduu  TTaabblleeaauu  
““AA””  ddééjjàà  éémmiiss  aauu  ttiittrree  ddee  cceettttee  mmêêmmee  aannnnééee..  
  
TToouutteeffooiiss,,  cceettttee  ddéédduuccttiioonn  nn’’aauurraa  ppaass  àà  êêttrree  eeffffeeccttuuééee  lloorrssqquuee  lleess  ddrrooiittss  dduuss  
aauu  ttiittrree  ddee  llaa  ppaatteennttee  ssuurr  aaddjjuuddiiccaattiioonnss  oouu  mmaarrcchhééss  eett  lleess  ddrrooiittss  éémmiiss  aauu  ttiittrree  
ddee  ll’’aaccttiivviittéé  pprrooffeessssiioonnnneellllee  eexxeerrccééee  llee  sseerroonntt  aauu  pprrooffiitt  ddee  bbuuddggeettss  ddiifffféérreennttss..  
LLoorrssqquuee  lleess  ccoonnttrriibbuuaabblleess  vviissééss  ccii--ddeessssuuss  ssoonntt  ééttrraannggeerrss  aauu  MMaallii  iillss  ddooiivveenntt  
êêttrree  aassssuujjeettttiiss  aauuxx  ddrrooiittss  ddee  ppaatteennttee  ssuurr  mmaarrcchhééss  eett  aaddjjuuddiiccaattiioonnss  aalloorrss  
mmêêmmee  qquu’’iillss  nnee  ppoossssééddeerraaiieenntt  aauuccuunn  ééttaabblliisssseemmeenntt  aauu  MMaallii  dduu  ffaaiitt  qquuee  lleess  
ttrraavvaauuxx  yy  aauurroonntt  ééttéé  eeffffeeccttuuééss  eett  qquuee  lleess  ffoouurrnniittuurreess  aauurroonntt  ééttéé  lliivvrrééeess  ppoouurr  
lleess  bbeessooiinnss  ddeess  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  oouu  oorrggaanniissmmeess  ppuubblliiccss  mmaalliieennss..  
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TTaabblleeaauu  BB  ––  DDeeuuxxiièèmmee  ppaarrttiiee  
 

PPrrooffeessssiioonnss  TTaaxxee  

ddéétteerrmmiinnééee  
TTaaxxee  vvaarriiaabbllee  

••  CChheemmiinn  ddee  ffeerr  ((eexxppllooiittaanntt  oouu  
ccoonncceessssiioonnnnaaiirree  ddee))  

440000  000000  FF  6600  FF  ppaarr  kkmm  ddee  lliiggnnee  àà  ddoouubbllee  vvooiiee  

3300  FF  ppaarr  kkmm  ddee  lliiggnnee  àà  vvooiiee  ssiimmppllee  

••  DDiissttrriibbuuttiioonn  ddee  ccaarrbbuurraanntt  ::  
••  ssttaattiioonn--sseerrvviiccee  aavveecc  vveenntteess  

dd’’aacccceessssooiirreess  aauuttoo  
••  ssttaattiioonn--sseerrvviiccee  ssiimmppllee  

  

2288  000000  FF  

2211  000000  FF  

  

33..550000  FF  ppaarr  ppoommppee  

••  EEaauu  ((eennttrreepprreenneeuurr  ddee  ffoouurrnniittuurree  
oouu  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  dd’’))  

440000  000000  FF  11  ppoouurr  mmiillllee  dduu  mmoonnttaanntt  aannnnuueell  
ddeess  aabboonnnneemmeennttss  oouu  ccoonncceessssiioonnss  

••  ÉÉnneerrggiiee  éélleeccttrriiqquuee  
((ccoonncceessssiioonnnnaaiirree  oouu  eexxppllooiittaanntt  
dd’’uussiinnee  ppoouurr  llaa  pprroodduuccttiioonn  eett  llaa  
ttrraannssffoorrmmaattiioonn  dd’’))  

440000  000000  FF  11  ppoouurr  mmiillllee  dduu  mmoonnttaanntt  aannnnuueell  
ddeess  vveenntteess,,  aabboonnnneemmeennttss  oouu  
ccoonncceessssiioonnss  

••  TTrraannssppoorrtt  aaéérriieenn  ((EEnnttrreepprreenneeuurr  
ddee))  

440000  000000  FF  550000  FF  ppaarr  ttoonnnnee  ddee  cchhaarrggee  
mmaarrcchhaannddiissee  uuttiillee  ddeess  aappppaarreeiillss,,  
sseeuullss  ééttaanntt  rreetteennuuss  lleess  aappppaarreeiillss  
aayyaanntt  lleeuurr  ppoorrtt  dd’’aattttaacchhee  aauu  MMaallii  

  
LLeess  ppaatteennttééss  dduu  ttaabblleeaauu  ““BB””  22èèmmee  ppaarrttiiee  ddoonntt  lleess  aaccttiivviittééss  rreellèèvveenntt  dduu  
ddoommaaiinnee  ddeess  ttrraannssppoorrttss  ssoonntt  eexxeemmppttééss  dduu  ddrrooiitt  pprrooppoorrttiioonnnneell  ppoouurr  lleess  
éélléémmeennttss  ffaaiissaanntt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  ttaaxxee  vvaarriiaabbllee  mmaaiiss  rreesstteenntt  iimmppoossaabblleess  ppoouurr  lleess  
aauuttrreess  éélléémmeennttss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn..  
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TTaabblleeaauu  CC  ––  PPaatteennttee  dd’’iimmppoorrttaattiioonn  eexxppoorrttaattiioonn  
  
DDrrooiitt  pprrooppoorrttiioonnnneell  ::  1100  %%  
DDrrooiitt  ffiixxee  ::    
  
11èèrree  CCllaassssee  ::  IImmppoorrttaatteeuurr,,  eexxppoorrttaatteeuurr  eett  iimmppoorrttaatteeuurr  eexxppoorrttaatteeuurr  ddoonntt  llee  

mmoonnttaanntt  aannnnuueell  ddeess  iimmppoorrttaattiioonnss,,  eexxppoorrttaattiioonnss  oouu  iimmppoorrttaattiioonnss  
eexxppoorrttaattiioonnss  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  11  mmiilllliiaarrdd  ddee  ffrraannccss  ::    
11  220000  000000  FFrraannccss..  

  
22èèmmee  CCllaassssee  ::  IImmppoorrttaatteeuurr,,  eexxppoorrttaatteeuurr  eett  iimmppoorrttaatteeuurr  eexxppoorrttaatteeuurr  ddoonntt  llee  

mmoonnttaanntt  aannnnuueell  ddeess  iimmppoorrttaattiioonnss,,  eexxppoorrttaattiioonnss  oouu  
iimmppoorrttaattiioonnss  eexxppoorrttaattiioonnss  eesstt  iinnfféérriieeuurr  àà  11  mmiilllliiaarrdd  ddee  ffrraannccss  eett  
ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  550000  mmiilllliioonnss  ddee  FFrraannccss  ::  880000  000000  FFrraannccss..  

  

33èèmmee  CCllaassssee  ::  IImmppoorrttaatteeuurr,,  eexxppoorrttaatteeuurr  eett  iimmppoorrttaatteeuurr  eexxppoorrttaatteeuurr  ddoonntt  llee  
mmoonnttaanntt  aannnnuueell  ddeess  iimmppoorrttaattiioonnss,,  eexxppoorrttaattiioonnss  oouu  iimmppoorrttaattiioonnss  
eexxppoorrttaattiioonnss  eesstt  iinnfféérriieeuurr  àà  550000  mmiilllliioonnss  ddee  FFrraannccss  eett  ssuuppéérriieeuurr  
oouu  ééggaall  àà  225500  mmiilllliioonnss  ddee  FFrraannccss  ::  660000  000000  FFrraannccss..  

  

44èèmmee  CCllaassssee  ::  IImmppoorrttaatteeuurr,,  eexxppoorrttaatteeuurr  eett  iimmppoorrttaatteeuurr  eexxppoorrttaatteeuurr  ddoonntt  llee  
mmoonnttaanntt  aannnnuueell  ddeess  iimmppoorrttaattiioonnss,,  eexxppoorrttaattiioonnss  oouu  iimmppoorrttaattiioonnss  
eexxppoorrttaattiioonnss  eesstt  iinnfféérriieeuurr  àà  225500  mmiilllliioonnss  ddee  FFrraannccss  ::  440000  000000  
FFrraannccss..  

  
LLee  mmoonnttaanntt  dduu  ddrrooiitt  ffiixxee  eesstt  ddiimmiinnuuéé  ::  
  

••  ddee  mmooiittiiéé  ppoouurr  uunn  ppaatteennttaabbllee  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  aaffffaaiirreess  eesstt  
ccoonnssttiittuuéé  ppoouurr  llaa  mmooiittiiéé  dd’’aaffffaaiirreess  àà  ll’’eexxppoorrttaattiioonn  ;;  

••  ddeess  ttrrooiiss  qquuaarrtt  ppoouurr  uunn  ppaatteennttaabbllee  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  aaffffaaiirreess  
eesstt  ccoonnssttiittuuéé  ppoouurr  llaa  ttoottaalliittéé  dd’’aaffffaaiirreess  àà  ll’’eexxppoorrttaattiioonn..  

  
LLee  mmoonnttaanntt  ddeess  aaffffaaiirreess  àà  pprreennddrree  eenn  ccoonnssiiddéérraattiioonn  ppoouurr  llee  ccaallccuull  dduu  ddrrooiitt  
ffiixxee  eesstt  llaa  vvaalleeuurr  rréégglleemmeennttaaiirree  eenn  ddoouuaannee  ddeess  iimmppoorrttaattiioonnss  eett  ddeess  
eexxppoorrttaattiioonnss  eeffffeeccttuuééeess  ppeennddaanntt  ll’’aannnnééee  pprrééccééddaanntt  cceellllee  ddee  ll’’iimmppoossiittiioonn  ssoouuss  
rréésseerrvvee  ddee  rréégguullaarriissaattiioonn..  
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AArrttiiccllee  44  
  
RRééaamméénnaaggeemmeenntt  dduu  CCooddee  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  eenn  ssoonn  aarrttiiccllee  119966  ttrraaiittaanntt  ddeess  rrèègglleess  ddee  
tteerrrriittoorriiaalliittéé  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ttaaxxee  ssuurr  llaa  vvaalleeuurr  aajjoouuttééee..  
  

AA..  EExxppoosséé  ddeess  mmoottiiffss  

  
LLaa  DDiirreeccttiivvee  nn°°22//9988//CCMM//UUEEMMOOAA  dduu  2222  ddéécceemmbbrree  11999988  ppoorrttaanntt  
hhaarrmmoonniissaattiioonn  ddeess  llééggiissllaattiioonnss  ddeess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  TTaaxxee  ssuurr  llaa  
VVaalleeuurr  AAjjoouuttééee  ((TTVVAA))  aa  ééttéé  ttrraannssppoossééee  ddaannss  llee  ddrrooiitt  nnaattiioonnaall  àà  ttrraavveerrss  
ll’’aaddooppttiioonn  ddee  llaa  LLooii  nn°°9999--001122  dduu  11eerr  aavvrriill  11999999  ppoorrttaanntt  mmooddiiffiiccaattiioonn  dduu  CCooddee  
GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss..  AAuu  mmoommeenntt  ddee  ll’’aaddooppttiioonn  ddee  cceettttee  llooii,,  lleess  rrèègglleess  ddee  
tteerrrriittoorriiaalliittéé  mmeennttiioonnnnééeess  ddaannss  llaa  DDiirreeccttiivvee  pprréécciittééee  nn’’oonntt  ppaass  ééttéé  ttrraannssppoossééeess  
ccoommmmee  tteelllleess..  EEnn  dd’’aauuttrreess  tteerrmmeess,,    lleess  rrèègglleess  ddee  tteerrrriittoorriiaalliittéé  rreetteennuueess  ddaannss  
llaa  llooii  nnaattiioonnaallee  vvoonntt  aauu--ddeellàà  ddee  cceelllleess  ccoonntteennuueess  ddaannss  llaa  DDiirreeccttiivvee  rraappppeellééee  
ccii--ddeessssuuss..  CCeettttee  ssiittuuaattiioonn,,  ddoonntt  llaa  sseeuullee  mmoottiivvaattiioonn  ééttaaiitt  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  
ll’’éévvaassiioonn  ttrraannssnnaattiioonnaallee,,  eesstt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  àà  ll’’oorriiggiinnee  ddee  pplluussiieeuurrss  rrééccllaammaattiioonnss  
ccoonntteennttiieeuusseess  ffoorrmmuullééeess  aauupprrèèss  ddee  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  FFiissccaallee..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii,,  
aauu  nnoomm  dduu  rreessppeecctt  dduu  ddrrooiitt  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  eett  ddee  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  
ggoouuvveerrnnaannccee  ééccoonnoommiiqquuee,,  iill  eesstt  pprrooppoosséé  ddee  rreevveenniirr  àà  llaa  nnoorrmmee  
ccoommmmuunnaauuttaaiirree  eenn  mmaattiièèrree  ddee  rrèègglleess  ddee  tteerrrriittoorriiaalliittéé  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  
ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  llaa  TTVVAA..  
  

BB..  TTeexxttee  

aarrttiiccllee  119966  ((nnoouuvveeaauu))  ::  SSoonntt  ssoouummiisseess  aauu  MMaallii  àà  llaa  TTaaxxee  ssuurr  llaa  VVaalleeuurr  AAjjoouuttééee  lleess  
lliivvrraaiissoonnss  ddee  bbiieennss,,  lleess  ttrraavvaauuxx  iimmmmoobbiilliieerrss  eett  lleess  pprreessttaattiioonnss  ddee  sseerrvviicceess,,  eeffffeeccttuuééss  
àà  ttiittrree  oonnéérreeuuxx  ppaarr  uunn  aassssuujjeettttii  aaggiissssaanntt  eenn  ttaanntt  qquuee  tteell,,  aaiinnssii  qquuee  lleess  iimmppoorrttaattiioonnss..    
  
UUnnee  ooppéérraattiioonn  ddee  lliivvrraaiissoonn  ddee  bbiieenn  eesstt  rrééppuuttééee  rrééaalliissééee  aauu  MMaallii,,  lloorrssqquuee  llee  bbiieenn  ssee  
ttrroouuvvee  aauu  MMaallii  aauu  mmoommeenntt  ddee  llaa  lliivvrraaiissoonn..  
  
EEnn  ccaass  dd’’eexxppééddiittiioonn  oouu  ddee  ttrraannssppoorrtt  dduu  bbiieenn,,  llee  lliieeuu  dd’’iimmppoossiittiioonn  eesstt  rrééppuuttéé  ssee  ssiittuueerr  
àà  ll’’eennddrrooiitt  ooùù  llee  bbiieenn  ssee  ttrroouuvvee  aauu  mmoommeenntt  dduu  ddééppaarrtt  ddee  ll’’eexxppééddiittiioonn  oouu  dduu  ttrraannssppoorrtt  
àà  ddeessttiinnaattiioonn  ddee  ll’’aaccqquuéérreeuurr..  
  
SSii  llee  bbiieenn  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  iinnssttaallllaattiioonn  oouu  dd’’uunn  mmoonnttaaggee  ppaarr  llee  ffoouurrnniisssseeuurr  oouu  ppoouurr  
ssoonn  ccoommppttee,,  llee  lliieeuu  ddee  lliivvrraaiissoonn  eesstt  rrééppuuttéé  ssee  ssiittuueerr  àà  ll’’eennddrrooiitt  ooùù  eesstt  ffaaiitt  
ll’’iinnssttaallllaattiioonn  oouu  llee  mmoonnttaaggee..  
  
LLoorrssqquuee  llee  lliieeuu  ddee  ddééppaarrtt  ddee  ll’’eexxppééddiittiioonn  oouu  dduu  ttrraannssppoorrtt  dduu  bbiieenn  ssee  ttrroouuvvee  ddaannss  uunn  
ÉÉttaatt  aauuttrree  qquuee  llee  MMaallii,,  llee  lliieeuu  ddee  llaa  lliivvrraaiissoonn  eeffffeeccttuuééee  ppaarr  ll’’iimmppoorrttaatteeuurr  eesstt  rrééppuuttéé  ssee  
ssiittuueerr  ddaannss  llee  ppaayyss  dd’’iimmppoorrttaattiioonn  dduu  bbiieenn..  
  
UUnnee  ooppéérraattiioonn  ddee  ttrraavvaauuxx  iimmmmoobbiilliieerrss  eesstt  rrééppuuttééee  rrééaalliissééee  aauu  MMaallii,,  lloorrssqquu’’eellllee  eesstt  
eexxééccuuttééee  aauu  MMaallii..  
  
UUnnee  pprreessttaattiioonn  ddee  sseerrvviiccee  eesstt  rrééppuuttééee  rrééaalliissééee  aauu  MMaallii,,  lloorrssqquu’’eellllee  eesstt  rreenndduuee  aauu  MMaallii  
oouu  uuttiilliissééee  oouu  eexxppllooiittééee  aauu  MMaallii..  
  

LLee  tteerrmmee  MMaallii  ss’’eenntteenndd  dduu  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall  eett  ddee  ll’’eessppaaccee  aaéérriieenn..  
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AArrttiiccllee  55  
  

MMooddiiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’aarrttiiccllee  441144  ((nnoouuvveeaauu))  dduu  CCooddee  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  rreellaattiiff  aauu  ddrrooiitt  ddee  ttiimmbbrree  
ssuurr  ppaasssseeppoorrtt    
    

AA..  EExxppoosséé  ddeess  mmoottiiffss    
  

LL’’aarrttiiccllee  441144  ((nnoouuvveeaauu))  dduu  CCooddee  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  ffiixxee,,  ssoouuss  rréésseerrvvee  ddee  
ll’’aapppplliiccaattiioonn  dduu  pprriinncciippee  ddee  rréécciipprroocciittéé,,  lleess  ttaarriiffss  ddee  ddrrooiitt  ddee  ttiimmbbrree  ddee  
ppaasssseeppoorrtt  àà  ::  
  

--  2200  000000  FFrraannccss  ppoouurr  llee  vviissaa  dd’’eennttrrééee  ssiimmppllee  ;;  
--  4455  000000  FFrraannccss  ppaarr  ttrriimmeessttrree  ((9900  jjoouurrss)),,  ssooiitt  118800  000000  FFrraannccss  ppaarr  aann  

ppoouurr  llee  vviissaa  ddee  cciirrccuullaattiioonn  àà  eennttrrééeess  eett  ssoorrttiieess  mmuullttiipplleess  ;;  
--  1100  000000  FFrraannccss  ppaarr  mmooiiss,,  ssooiitt  112200  000000  FFrraannccss  ppaarr  aann  ppoouurr  llee  vviissaa  ddee  

pprroorrooggaattiioonn  ddee  ssééjjoouurr..  
  

LL’’aannaallyyssee  ddeess  ttaarriiffss  pprréécciittééss  aauu  rreeggaarrdd  ddeess  pprraattiiqquueess  ssoouuss--rrééggiioonnaalleess  eett  
iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ppeerrmmeett  ddee  ccoonncclluurree  qquu’’iillss  ssoonntt  rreellaattiivveemmeenntt  ffaaiibblleess..  PPaarr  
aaiilllleeuurrss,,  lleeuurr  pprrooggrreessssiioonn  nn’’oobbééiitt  ppaass  àà  uunnee  vvrraaiiee  llooggiiqquuee  ddee  ccoohhéérreennccee  eenn  
tteerrmmeess  dd’’aauuggmmeennttaattiioonn..  IIll  ccoonnvviieenntt  ddoonncc  ddee  ccoorrrriiggeerr  cceess  llaaccuunneess..    
  

PPoouurr  ccee  ffaaiirree,,  iill  eesstt  pprrooppoosséé  ddee  mmooddiiffiieerr  lleess  ttaarriiffss  oobbjjeett  ddee  ll’’aarrttiiccllee  441144  aaiinnssii  
qquu’’iill  ssuuiitt  ::  
  

••  3322  880000  FFrraannccss  ppoouurr  llee  vviissaa  dd’’eennttrrééee  ssiimmppllee  vvaallaabbllee  ppoouurr  uunn  mmooiiss  ;;  
••  4455  992200  FFrraannccss  ppoouurr  llee  vviissaa  dd’’eennttrrééeess  eett  ssoorrttiieess  mmuullttiipplleess  vvaallaabbllee  

ppoouurr  ttrrooiiss  mmooiiss  ;;  
••  6644  229900  FFrraannccss  ppoouurr  llee  vviissaa  dd’’eennttrrééeess  eett  ssoorrttiieess  mmuullttiipplleess  vvaallaabbllee  

ppoouurr  ssiixx  mmooiiss  ;;  
••  9900  000000  FFrraannccss  ppoouurr  llee  vviissaa  dd’’eennttrrééeess  eett  ssoorrttiieess  mmuullttiipplleess  vvaallaabbllee  

ppoouurr  ddoouuzzee  mmooiiss  ;;  
••  55  000000  FFrraannccss  ppaarr  mmooiiss,,  ssooiitt  6600  000000  FFrraannccss  ppaarr  aann  ppoouurr  llee  vviissaa  ddee  

pprroorrooggaattiioonn  ddee  ssééjjoouurr..  
  

BB..  TTeexxttee    
  

LL’’aarrttiiccllee  441144  ((nnoouuvveeaauu))  dduu  CCooddee  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  rreellaattiiff  aauu  ddrrooiitt  ddee  ttiimmbbrree  
ssuurr  ppaasssseeppoorrtt  eesstt  mmooddiiffiiéé  eett  nnoouuvveelllleemmeenntt  rrééddiiggéé  aaiinnssii  qquu’’iill  ssuuiitt  ::  
    
aarrttiiccllee  441144  AA  ::  SSoouuss  rréésseerrvvee  ddee  ll’’aapppplliiccaattiioonn  dduu  pprriinncciippee  ddee  rréécciipprroocciittéé,,  lleess  
ddiifffféérreenntteess  ccaattééggoorriieess  ddee  vviissaass  ffaaiissaanntt  ll’’oobbjjeett  dduu  pprréésseenntt  aarrttiiccllee  ddoonnnneenntt  lliieeuu  àà  
llaa  ppeerrcceeppttiioonn  dd’’uunn  ddrrooiitt  ddee  ttiimmbbrree  ddoonntt  llee  ttaarriiff  eesstt  ffiixxéé  aaiinnssii  qquu’’iill  ssuuiitt  ::  
    

••  3322  880000  FFrraannccss  ppoouurr  llee  vviissaa  dd’’eennttrrééee  ssiimmppllee  vvaallaabbllee  ppoouurr  uunn  mmooiiss  ;;  
••  4455  992200  FFrraannccss  ppoouurr  llee  vviissaa  dd’’eennttrrééeess  eett  ssoorrttiieess  mmuullttiipplleess  vvaallaabbllee  

ppoouurr  ttrrooiiss  mmooiiss  ;;  
••  6644  229900  FFrraannccss  ppoouurr  llee  vviissaa  dd’’eennttrrééeess  eett  ssoorrttiieess  mmuullttiipplleess  vvaallaabbllee  

ppoouurr  ssiixx  mmooiiss  ;;  
••  9900  000000  FFrraannccss  ppoouurr  llee  vviissaa  dd’’eennttrrééeess  eett  ssoorrttiieess  mmuullttiipplleess  vvaallaabbllee  

ppoouurr  ddoouuzzee  mmooiiss  ;;  
••  55  000000  FFrraannccss  ppaarr  mmooiiss,,  ssooiitt  6600  000000  FFrraannccss  ppaarr  aann  ppoouurr  llee  vviissaa  ddee  

pprroorrooggaattiioonn  ddee  ssééjjoouurr..  
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DDEEUUXXIIEEMMEE  PPAARRTTIIEE  ::  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  LLIIVVRREE  DDEE  PPRROOCCEEDDUURREESS  

FFIISSCCAALLEESS  
  

AArrttiiccllee  pprreemmiieerr  
  

MMooddiiffiiccaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  1188  dduu  LLiivvrree  ddee  PPrrooccéédduurreess  FFiissccaalleess  

  

AA..  EExxppoosséé  ddeess  mmoottiiffss  
 

LL’’iinnffoorrmmaattiiqquuee  eesstt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  aauu  ccœœuurr  ddee  ll’’eesssseennttiieell  ddeess  aaccttiivviittééss  hhuummaaiinneess..  
LLeess  AAddmmiinniissttrraattiioonnss  ffiissccaalleess  nnee  ssoonntt  ppaass  ddeemmeeuurrééeess  eenn  rreessttee..  SSoouurrccee  
dd’’aamméélliioorraattiioonn  ddeess  ppeerrffoorrmmaanncceess  eett  dd’’ooppttiimmiissaattiioonn  ddeess  ppeerrffoorrmmaanncceess,,  eellllee  eesstt  
aauu  cceennttrree  ddee  llaa  mmooddeerrnniissaattiioonn  ddeess  eennttrreepprriisseess  eett  ddeess  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  
ppuubblliiqquueess..  
  
LLeess  aavvaannttaaggeess  ddee  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  cceett    oouuttiill  ssoonntt  nnoommbbrreeuuxx  ::  
  

--  llaa  ccéélléérriittéé  ddaannss  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddeess  ddooccuummeennttss  ccoommppttaabblleess  oouu  nnoonn  ;;  
--  llaa  ccéélléérriittéé  eett  llaa  ttrraannssppaarreennccee  ddaannss  llaa  mmiissssiioonn  ddee  ccoonnsseeiill  eett//oouu  ddee  

pprreessttaattaaiirree  ;;  
--  llaa  ffaacciilliittéé  dd’’aaccccèèss  aauuxx  iinnffoorrmmaattiioonnss  ccoommppttaabblleess  oouu  nnoonn  ;;    
--  llee  ggaaiinn  ddee  tteemmppss  ddaannss  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  mmiissssiioonnss  ;;    
--  llaa  ddiissppeennssee  ddee  mmaanniippuullaattiioonn  ddeess  ddooccuummeennttss  pphhyyssiiqquueess  ;;    
--  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  ttrraannssppaarreennccee  ddaannss  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  aaccttiivviittééss..  

  
AAuu  MMaallii,,    aapprrèèss  sseess  ddéébbuuttss  àà  llaa  DDiirreeccttiioonn  ddeess  GGrraannddeess  EEnnttrreepprriisseess  eenn  11999999,,  
ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  CCeennttrreess  ddeess  IImmppôôttss  dduu  DDiissttrriicctt  ddee  BBaammaakkoo  ssoonntt  eennttiièèrreemmeenntt  
iinnffoorrmmaattiissééss..  IIll  eenn  eesstt  ddee  mmêêmmee  ppoouurr  qquueellqquueess  CCeennttrreess  ddeess  IImmppôôttss  ddee  
ll’’iinnttéérriieeuurr..    
  
AApprrèèss  aavvooiirr  ccoouuvveerrtt  ttoouutt  dd’’aabboorrdd  ::  
  

--  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ssoouussccrriippttiioonn  ddeess  ddééccllaarraattiioonnss  ffiissccaalleess  ;;  
--  ll’’eennccaaiisssseemmeenntt  ddeess  iimmppôôttss,,  llaa  ppoouurrssuuiittee  eett  llee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  ddeess  

iimmppaayyééss  ;;  
ll’’iinnffoorrmmaattiissaattiioonn  aa  iinnttééggrréé  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ppiilloottaaggee  ddeess  aaccttiivviittééss..  EEllllee  
iinntteerrvviieenntt  aaiinnssii  ddaannss  llaa  pprrooggrraammmmaattiioonn  dduu  ccoonnttrrôôllee  ffiissccaall,,    llee  ssuuiivvii    
ssttaattiissttiiqquuee  ddeess  ddoossssiieerrss,,  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  ddoossssiieerrss  ddéémmaattéérriiaalliissééss..  PPlluuss  
rréécceemmmmeenntt,,  ll’’iinnffoorrmmaattiissaattiioonn  iinntteerrvviieenntt  ddaannss  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  eett  llee  ppiilloottaaggee  
ddee  llaa  vvéérriiffiiccaattiioonn  ssuurr  ppllaaccee  eett  dduu  CCoonnttrrôôllee  ssuurr  ppiièècceess..  
  
MMaallggrréé  cceess  aavvaannccééeess,,  llee  ccoonnssttaatt  aa  ééttéé  llaarrggeemmeenntt  ffaaiitt  qquuee  llee  ccaaddrree  jjuurriiddiiqquuee  
aaccttuueell  ccoonncceerrnnee  eesssseennttiieelllleemmeenntt  llaa  ggeessttiioonn  aaddmmiinniissttrraattiivvee  iinntteerrnnee..  
    
DDeess  iinnssuuffffiissaanncceess  eett  ddeess  oommiissssiioonnss  iimmppoorrttaanntteess  ssoonntt  rreelleevvééeess  qquuaanntt  aauuxx  
ooppéérraattiioonnss  eenn  aammoonntt,,  lleess  oobblliiggaattiioonnss  ddeess  eennttrreepprriisseess  tteennaanntt  uunnee  ccoommppttaabbiilliittéé  
iinnffoorrmmaattiissééee,,  lleess  oouuttiillss  ddee  llaa  vvéérriiffiiccaattiioonn  ddeess  ccoommppttaabbiilliittééss  iinnffoorrmmaattiissééeess  eett  
lleess  ppoouuvvooiirrss  dduu  vvéérriiffiiccaatteeuurr..  
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AAiinnssii,,  llee  LLiivvrree  ddee  PPrrooccéédduurreess  FFiissccaalleess  ((LLPPFF))  ssee  bboorrnnee  àà  iinnddiiqquueerr  eenn  ssoonn  aarrttiiccllee  
1188  qquuee  ::  
  
««  LLeess  ssuuppppoorrttss  uuttiilliissééss  ddaannss  llee  ccaass  dd’’uunnee  ccoommppttaabbiilliittéé  tteennuuee  ppaarr  ddeess  mmooyyeennss  
iinnffoorrmmaattiiqquueess  ddooiivveenntt  rrééppoonnddrree  aauuxx  eexxiiggeenncceess  llééggaalleess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ggaarraannttiiee,,  
dd’’iinnttééggrriittéé  eett  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddééffiinniieess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  pprreeuuvvee..  
  
LLeess  llooggiicciieellss  uuttiilliissééss  ddooiivveenntt  ppeerrmmeettttrree  àà  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ddeess  IImmppôôttss  ddee  
pprrooccééddeerr  àà  ttoouutteess  lleess  vvéérriiffiiccaattiioonnss  eett  àà  ttoouutteess  lleess  rreeccoonnssttiittuuttiioonnss  jjuuggééeess  
nnéécceessssaaiirreess..  
  
LLee  ssyyssttèèmmee  uuttiilliisséé  ddooiitt  ssaattiissffaaiirree  aauuxx  eexxiiggeenncceess  dduu  ddrrooiitt  ccoommppttaabbllee  ddeess  EEttaattss  
mmeemmbbrreess  ddee  ll’’UUEEMMOOAA..  
  
LLaa  ddooccuummeennttaattiioonn  rreellaattiivvee  aauuxx  aannaallyysseess,,  àà  llaa  pprrooggrraammmmaattiioonn  eett  àà  ll’’eexxééccuuttiioonn  
ddeess  ttrraaiitteemmeennttss  ddaannss  llee  cciirrccuuiitt  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddooiitt  êêttrree  rreenndduuee  ddiissppoonniibbllee  àà  
ttoouutt  mmoommeenntt  ppoouurr  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  FFiissccaallee..  
  
LLaa  lliissttee  ddeess  ssuuppppoorrttss  eett  ddeess  llooggiicciieellss  aaddmmiiss  ppoouurr  llaa  tteennuuee  ddee  llaa  ccoommppttaabbiilliittéé  
ppoouurrrraa  êêttrree  ffiixxééee  ppaarr  AArrrrêêttéé  dduu  MMiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddeess  FFiinnaanncceess  aapprrèèss  aavviiss  ddee  
ll’’OOrrddrree  ddeess  CCoommppttaabblleess  AAggrrééééss  eett  ddeess  EExxppeerrttss  CCoommppttaabblleess  AAggrrééééss  dduu  MMaallii  »»..    
  
AA  ll’’aannaallyyssee  eett  eenn  pprraattiiqquuee,,  cceettttee  ddiissppoossiittiioonn  ss’’eesstt  rréévvééllééee  llaarrggeemmeenntt  
iinnssuuffffiissaannttee  lloorrss  dduu  ddéérroouulleemmeenntt  ddee  llaa  vvéérriiffiiccaattiioonn  ddee  ccoommppttaabbiilliittéé  ssuurr  ppllaaccee..  
EEnn  eeffffeett,,  eellllee  nnee  ppeerrmmeett  ppaass  aauuxx  vvéérriiffiiccaatteeuurrss  ddee  pprrooffiitteerr,,  ddaannss  lleeuurrss  ttrraavvaauuxx  
ddee  vvéérriiffiiccaattiioonn,,  ddeess  aavvaannttaaggeess  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiissaattiioonn..  
  
AAuu  nnoommbbrree  ddeess  iinnssuuffffiissaanncceess  dduu  ccaaddrree  jjuurriiddiiqquuee,,  oonn  ppeeuutt    nnootteerr  ::  
  

--  lleess  ffoorrmmeess  ddee  mmiissee  àà  ddiissppoossiittiioonn  dduu  vvéérriiffiiccaatteeuurr  ddee  llaa  ccoommppttaabbiilliittéé  
iinnffoorrmmaattiissééee  ppaarr  llee  ccoonnttrriibbuuaabbllee  ;;  

--  ll’’oobblliiggaattiioonn  ppoouurr  ll’’eennttrreepprriissee  ddee  tteenniirr  àà  ddiissppoossiittiioonn  eett  oouu  ddee  rreemmeettttrree  àà  
ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ssaa  ccoommppttaabbiilliittéé  iinnffoorrmmaattiissééee  ssuurr  ddeess  ssuuppppoorrttss  eett  ddeess  
ffoorrmmaattss  eexxppllooiittaabblleess  ppaarr  eellllee  ;;  

--  llee  ppoouuvvooiirr  ppoouurr  llee  vvéérriiffiiccaatteeuurr  dd’’eemmppoorrtteerr  ssuurr  ddeess  ssuuppppoorrttss  aapppprroopprriiééss  
lleess  ffiicchhiieerrss  ccoommppttaabblleess  eenn  vvuuee  ddee  lleeuurr  aannaallyyssee..  

  
AAuussssii,,  lleess  aarrttiicclleess  557722  eett  557733  dduu  mmêêmmee  LLiivvrree  qquuii  ttrraaiitteenntt  ppoouurrttaanntt  ddee  llaa  
vvéérriiffiiccaattiioonn  ddee  ccoommppttaabbiilliittéé  nnee  ppeerrmmeetttteenntt  ppaass  ddee  ttrroouuvveerr  uunnee  rrééppoonnssee  
aapppprroopprriiééee  aauuxx  iinnssuuffffiissaanncceess  rreelleevvééeess..  
    
EEnn  pprraattiiqquuee,,  cceerrttaaiinneess  eennttrreepprriisseess  ooppppoosseenntt  àà  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  FFiissccaallee  lleess  
mmêêmmeess  ddrrooiittss  qquuee  ss’’iill  ss’’aaggiissssaaiitt  dd’’uunnee  ccoommppttaabbiilliittéé  mmaannuueellllee..  EEnn  eeffffeett,,  
ss’’aaggiissssaanntt  ddee  cceettttee  ddeerrnniièèrree,,  eenn  rraaiissoonn  dduu  ccaarraaccttèèrree  uunniiqquuee  ddee  llaa  
ccoommppttaabbiilliittéé,,  llaa  llééggiissllaattiioonn  ffiissccaallee  iinntteerrddiitt,,  ssaauuff  ddeemmaannddee  dduu  ccoonnttrriibbuuaabbllee,,  aauu  
vvéérriiffiiccaatteeuurr  dd’’eemmppoorrtteerr  llaa  ccoommppttaabbiilliittéé..  
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LLeess  rriissqquueess  ssoonntt  eenn  eeffffeett  iimmppoorrttaannttss  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  ccoommppttaabbiilliittéé  
mmaannuueellllee  ::  
  

--  lleess  aauuttrreess  uuttiilliissaatteeuurrss  ssoonntt  pprriivvééss  ddee  ttoouuss  ssuuppppoorrttss  lloorrssqquuee  ll’’eexxeemmppllaaiirree  
uunniiqquuee  eesstt  eemmppoorrttéé  ;;  

--  iill  yy  aa  ddeess  rriissqquueess  ddee  ppeerrttee  ddeess  ddooccuummeennttss  ;;  
--  ddeess  éévveennttuuaalliittééss  ddee  ssuurrcchhaarrggee  oouu  ddee  ddééttéérriioorraattiioonn  ddeess  ddooccuummeennttss  lloorrss  

ddee  llaa  mmaanniippuullaattiioonn  eett  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn..  
  
TToouuss  cceess  rriissqquueess  ssoonntt  ééccaarrttééss  ss’’aaggiissssaanntt  ddee  llaa  ccoommppttaabbiilliittéé  iinnffoorrmmaattiissééee..  
EEnn  ccoonnssééqquueennccee,,  llee  ccaaddrree  jjuurriiddiiqquuee  ppoouurrrraaiitt  êêttrree  aamméélliioorréé  ppaarr  uunnee  
mmooddiiffiiccaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  1188  dduu  LLPPFF  pprréécciittéé..  IIll  ss’’aaggiitt  eenn  
ll’’ooccccuurrrreennccee  ddee  pprréécciisseerr  lleess  oobblliiggaattiioonnss  ddeess  eennttrreepprriisseess  vviiss--àà--vviiss  
dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ffiissccaallee en cas de vérification de comptabilité. 

  

BB..  TTeexxttee  

  

AArrttiiccllee  1188  ((nnoouuvveeaauu))  ::  LLeess  ssuuppppoorrttss  uuttiilliissééss  ddaannss  llee  ccaass  dd’’uunnee  ccoommppttaabbiilliittéé  
tteennuuee  ppaarr  ddeess  mmooyyeennss  iinnffoorrmmaattiiqquueess  ddooiivveenntt  rrééppoonnddrree  aauuxx  eexxiiggeenncceess  llééggaalleess  
eenn  mmaattiièèrree  ddee  ggaarraannttiiee,,  dd’’iinnttééggrriittéé  eett  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddééffiinniieess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  
pprreeuuvvee..  
  
LLeess  eennttrreepprriisseess  ssoonntt  tteennuueess  dd’’iinnffoorrmmeerr  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ffiissccaallee  ssuurr  lleess  
llooggiicciieellss  qquu’’eelllleess  uuttiilliisseenntt  ppoouurr  llaa  tteennuuee  ddee  lleeuurr  ccoommppttaabbiilliittéé  iinnffoorrmmaattiissééee..  
  

LLeess  llooggiicciieellss  uuttiilliissééss  ddooiivveenntt  ppeerrmmeettttrree  àà  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ddeess  IImmppôôttss  ddee  
pprrooccééddeerr  àà  ttoouutteess  lleess  vvéérriiffiiccaattiioonnss  eett  àà  ttoouutteess  lleess  rreeccoonnssttiittuuttiioonnss  jjuuggééeess  
nnéécceessssaaiirreess..  
  
LLee  ssyyssttèèmmee  uuttiilliisséé  ddooiitt  ssaattiissffaaiirree  aauuxx  eexxiiggeenncceess  dduu  ddrrooiitt  ccoommppttaabbllee  ddeess  EEttaattss  
mmeemmbbrreess  ddee  ll’’UUEEMMOOAA..  
  
LLaa  ddooccuummeennttaattiioonn  rreellaattiivvee  aauuxx  aannaallyysseess,,  àà  llaa  pprrooggrraammmmaattiioonn  eett  àà  ll’’eexxééccuuttiioonn  
ddeess  ttrraaiitteemmeennttss  ddaannss  llee  cciirrccuuiitt  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddooiitt  êêttrree  rreenndduuee  ddiissppoonniibbllee  àà  
ttoouutt  mmoommeenntt  ppoouurr  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ffiissccaallee..  
  
TToouuss  lleess  lliivvrreess  ddoonntt  llaa  tteennuuee  eesstt  rreenndduuee  oobblliiggaattooiirree  ppaarr  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  
ll’’aarrttiiccllee  1166  dduu  pprréésseenntt  LLiivvrree  ddooiivveenntt  êêttrree  tteennuuss  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddee  
ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn..  UUnnee  ccooppiiee  ddéémmaattéérriiaalliissééee,,  ssoouuss  ffoorrmmaatt  eexxppllooiittaabbllee  ppaarr  
ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ddooiitt  êêttrree  rreemmiissee  ssuurr  ssiimmppllee  rrééqquuiissiittiioonn  ddeess  AAggeennttss  
aasssseerrmmeennttééss..    
  
LLaa  lliissttee  ddeess  ssuuppppoorrttss  eett  ddeess  llooggiicciieellss  aaddmmiiss  ppoouurr  llaa  tteennuuee  ddee  llaa  ccoommppttaabbiilliittéé  
ppoouurrrraa  êêttrree  ffiixxééee  ppaarr  AArrrrêêttéé  dduu  MMiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddeess  FFiinnaanncceess  aapprrèèss  aavviiss  ddee  
ll’’OOrrddrree  ddeess  CCoommppttaabblleess  AAggrrééééss  eett  ddeess  EExxppeerrttss  CCoommppttaabblleess  AAggrrééééss  dduu  MMaallii..  
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AArrttiiccllee  22  

  
RRééaamméénnaaggeemmeenntt  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  SSoouuss  SSeeccttiioonn  IIVV  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  IIII  dduu  cchhaappiittrree  IIII  dduu  
TTiittrree  22  dduu  LLiivvrree  ddee  PPrrooccéédduurreess  FFiissccaalleess  rreellaattiivveess  aauuxx  oobblliiggaattiioonnss  ddééccllaarraattiivveess  iinnccoommbbaanntt  aauuxx  
ppeerrssoonnnneess  rreelleevvaanntt  dduu  rrééggiimmee  ddee  ll’’IImmppôôtt  SSyynntthhééttiiqquuee  
    

AA..  EExxppoosséé  ddeess  mmoottiiffss    

  
LLeess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  iinnttrroodduuiitteess  aauu  CCooddee  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  
lleess  ppeerrssoonnnneess  rreelleevvaanntt  dduu  rrééggiimmee  ddee  ll’’IImmppôôtt  SSyynntthhééttiiqquuee  iimmpplliiqquueenntt  llaa  
rreeffoorrmmuullaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess  5533  eett  5588  dduu  LLiivvrree  ddee  PPrrooccéédduurreess  
FFiissccaalleess  ((LLPPFF))  rreellaattiivveess  aauuxx  oobblliiggaattiioonnss  ddééccllaarraattiivveess  iinnccoommbbaanntt  aauuxxddiitteess  
ppeerrssoonnnneess..  EEnn  eeffffeett,,  aauu--ddeellàà  dduu  cchhaannggeemmeenntt  dduu  sseeuuiill  dd’’iimmppoossiittiioonn  ssuuiivvaanntt  llee  
rrééggiimmee  rrééeell,,  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  dduu  mmoonnttaanntt  ddee  ll’’IImmppôôtt  SSyynntthhééttiiqquuee  rreeqquuiieerrtt  
ddééssoorrmmaaiiss  dduu  ccoonnttrriibbuuaabbllee  llaa  ssoouussccrriippttiioonn  dd’’uunnee  ddééccllaarraattiioonn  ccoommppoorrttaanntt  uunn  
cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  dd’’éélléémmeennttss  dd’’aapppprréécciiaattiioonn  ccoommmmee  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell,,  
llee  nnoommbbrree  dd’’eemmppllooyyéé,,  llee  nnoommbbrree  ddeess  mmaacchhiinneess,,  llaa  ssiittuuaattiioonn  ggééooggrraapphhiiqquuee,,  llee  
pprriixx  ddeess  pprreessttaattiioonnss  oouu  lliivvrraaiissoonnss,,  ......  CCeeppeennddaanntt,,  cceettttee  iinnnnoovvaattiioonn  ((qquuii  
ppaarrttiicciippee  àà  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  ggoouuvveerrnnaannccee  ffiissccaallee))  ddooiitt  nnéécceessssaaiirreemmeenntt  êêttrree  
mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddaannss  llee  ssttrriicctt  rreessppeecctt  ddeess  oobblliiggaattiioonnss  ccoommppttaabblleess  aauuxxqquueelllleess  
ssoonntt  aassttrreeiinntteess  lleess  ppeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddeess  rrèègglleess  iinnssttiittuuééeess  
ppaarr  llee  SSyyssttèèmmee  CCoommppttaabbllee  OOuueesstt  AAffrriiccaaiinn  ((SSYYSSCCOOAA))..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  iill  ccoonnvviieenntt  
ddee  tteenniirr  ccoommppttee  ddee  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  rrééppaarrttiirr  llaa  cchhaarrggee  ddee  ttrraavvaaiill  lliiééee  àà  llaa  ssaaiissiiee  
ddeess  ddééccllaarraattiioonnss..  EEnn  eeffffeett,,  lleess  ddééccllaarraattiioonnss  dd’’iimmppôôtt  ssuurr  lleess  bbéénnééffiicceess  
iinndduussttrriieellss  eett  ccoommmmeerrcciiaauuxx  ddooiivveenntt  êêttrree  ssoouussccrriitteess  àà  llaa  ffiinn  dduu  mmooiiss  dd’’aavvrriill  ddee  
cchhaaqquuee  aannnnééee..  PPoouurr  éévviitteerr  ll’’eennggoorrggeemmeenntt  ddaannss  lleess  ssaaiissiieess  àà  cceettttee  ddaattee,,  iill  eesstt  
pprrooppoosséé  ddee  rreetteenniirr  llee  3311  mmaarrss  ccoommmmee  ddaattee  lliimmiittee  ddee  ddééppôôtt  ddeess  ddééccllaarraattiioonnss  
aafffféérreenntteess  àà  ll’’IImmppôôtt  ssyynntthhééttiiqquuee..  LLaa  pprriissee  eenn  ccoommppttee  ddee  cceess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  
jjuussttiiffiiee  llaa  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess  5533  eett  5588  dduu  LLPPFF..  

  
BB..  TTeexxttee  

  

aarrttiiccllee  5533  ((nnoouuvveeaauu))  ::  LLeess  eennttrreepprriisseess  rreelleevvaanntt  dduu  rrééggiimmee  ddee  ll’’IImmppôôtt  
SSyynntthhééttiiqquuee  ssoonntt  ssoouummiisseess  aauuxx  oobblliiggaattiioonnss  ccoommppttaabblleess  pprréévvuueess  ppaarr  llee  
SSyyssttèèmmee  CCoommppttaabbllee  OOuueesstt  AAffrriiccaaiinn..  EElllleess  ssoonntt  tteennuueess  ddee  ccoommmmuunniiqquueerr  àà  
ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ffiissccaallee,,  aauu  pplluuss  ttaarrdd  llee  3311  mmaarrss  ddee  cchhaaqquuee  aannnnééee,,  uunnee  
ddééccllaarraattiioonn  ddoonntt  llee  mmooddèèllee  dd’’iimmpprriimméé  eesstt  mmiiss  àà  lleeuurr  ddiissppoossiittiioonn  aauu  nniivveeaauu  dduu  
sseerrvviiccee  ddeess  iimmppôôttss  ddoonntt  eelllleess  rreellèèvveenntt..  CCeettttee  ddééccllaarraattiioonn  ddooiitt  ffaaiirree  aappppaarraaîîttrree  
eennttrree  aauuttrreess  iinnffoorrmmaattiioonnss  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  aacchhaattss  eett  ddeess  vveenntteess  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee,,  
llee  nnoommbbrree  dd’’eemmppllooyyééss  eett  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  rréémmuunnéérraattiioonnss  ppaayyééeess  oouu  dduueess  
aauuxxddiittss  eemmppllooyyééss..  

  
aarrttiiccllee  5588  ((nnoouuvveeaauu))  ::  LLeess  ccoonnttrriibbuuaabblleess  rreelleevvaanntt  dduu  mmooddee  dduu  rrééeell  ssiimmpplliiffiiéé,,  qquuii  
oopptteenntt  ppoouurr  lleeuurr  iimmppoossiittiioonn  ssuuiivvaanntt  llee  mmooddee  dduu  rrééeell  nnoorrmmaall  ddooiivveenntt  nnoottiiffiieerr  lleeuurr  
cchhooiixx  aauu  sseerrvviiccee  dd’’aassssiieettttee  ddee  rreessssoorrtt  aavvaanntt  llee  11eerr  nnoovveemmbbrree  ddee  cchhaaqquuee  aannnnééee  cciivviillee..  
LL’’ooppttiioonn  pprreenndd  aalloorrss  eeffffeett  àà  ccoommpptteerr  dduu  11eerr  jjaannvviieerr  ddee  ll’’aannnnééee  ssuuiivvaanntt  cceellllee  aauu  ccoouurrss  
ddee  llaaqquueellllee  eellllee  eesstt  eexxeerrccééee..  
    
LLeess  eennttrreepprriisseess  rreelleevvaanntt  ddee  pplleeiinn  ddrrooiitt  dduu  rrééggiimmee  ddee  ll’’iimmppôôtt  ssyynntthhééttiiqquuee  
ppeeuuvveenntt,,  aavvaanntt  llee  11eerr  nnoovveemmbbrree  ddee  cchhaaqquuee  aannnnééee,,  oopptteerr  ppoouurr  llee  mmooddee  dduu  rrééeell  
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ssiimmpplliiffiiéé..  LL’’ooppttiioonn  pprreenndd  aalloorrss  eeffffeett  àà  ccoommpptteerr  dduu  11eerr  jjaannvviieerr  ddee  ll’’aannnnééee  
ssuuiivvaanntt  cceellllee  aauu  ccoouurrss  ddee  llaaqquueellllee  eellllee  eesstt  eexxeerrccééee..  EEllllee  eesstt  iirrrréévvooccaabbllee  
ppeennddaanntt  ttrrooiiss  eexxeerrcciicceess  ccoonnssééccuuttiiffss..  AA  llaa  ffiinn  ddee  ccee  ddééllaaii,,  eellllee  ppeeuutt  êêttrree  
ddéénnoonnccééee  eexxpprreesssséémmeenntt  ppaarr  llee  ccoonnttrriibbuuaabbllee  aauupprrèèss  dduu  CCeennttrree  ddeess  IImmppôôttss  
ddoonntt  iill  rreellèèvvee..  LLaa  ddéénnoonncciiaattiioonn  ddooiitt  aalloorrss  iinntteerrvveenniirr  ddaannss  llee  mmooiiss  ddee  jjaannvviieerr  
ssuuiivvaanntt  llaa  ffiinn  ddeess  ttrrooiiss  eexxeerrcciicceess  ccoonnssééccuuttiiffss  cciittééss  ccii--ddeessssuuss..  
  

AArrttiiccllee  33  
  

MMooddiiffiiccaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  111133  dduu  LLiivvrree  ddee  PPrrooccéédduurreess  FFiissccaalleess  
  

AA..  EExxppoosséé  ddeess  mmoottiiffss    
  

LLeess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  pprrooppoossééeess  aauu  CCooddee  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  
ll’’IImmppôôtt  SSyynntthhééttiiqquuee  ssee  ttrraadduuiisseenntt  eennttrree  aauuttrreess  ppaarr  ll’’ééllaarrggiisssseemmeenntt  dduu  cchhaammpp  
dd’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  cceett  iimmppôôtt  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  mmoorraalleess  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
aannnnuueell  eesstt  iinnfféérriieeuurr  àà  5500  mmiilllliioonnss  ddee  ffrraannccss,,  ssoouuss  rréésseerrvvee  ddeess  ccaass  dd’’eexxcclluussiioonn  
eexxpprreessssee..  EEnn  dd’’aauuttrreess  tteerrmmeess,,  ll’’IImmppôôtt  SSyynntthhééttiiqquuee  nn’’eesstt  pplluuss  rréésseerrvvéé  aauuxx  
sseeuullss  eexxppllooiittaannttss  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess..  OOrr,,  ll’’aarrttiiccllee  111133  dduu  LLPPFF,,  ddaannss  sseess  
ddiissppoossiittiioonnss  aaccttuueelllleess,,  rreettiieenntt  sseeuulleemmeenntt  lleess  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess..  IIll  yy  aa  ddoonncc  
lliieeuu  ddee  mmooddiiffiieerr  lleeddiitt  aarrttiiccllee  ppaarr  ssoouuccii  dd’’hhaarrmmoonniissaattiioonn..  
  

BB..  TTeexxttee  
  

aarrttiiccllee  111133  ((nnoouuvveeaauu))  ::  LLeess  ppeerrssoonnnneess  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  vviieenntt  àà  
ddééppaasssseerr  eenn  ccoouurrss  dd’’aannnnééee  llee  ppllaaffoonndd  dd’’aassssuujjeettttiisssseemmeenntt  àà  ll’’IImmppôôtt  
SSyynntthhééttiiqquuee  eett  ddeevviieennnneenntt  ddee  ccee  ffaaiitt,,  rreeddeevvaabblleess  ddee  llaa  TTaaxxee  ssuurr  llaa  VVaalleeuurr  
AAjjoouuttééee,,  ddooiivveenntt  ssee  ffaaiirree  ccoonnnnaaîîttrree  aavvaanntt  llaa  ffiinn  dduu  mmooiiss  qquuii  ssuuiitt  cceelluuii  aauu  
ccoouurrss  dduuqquueell  cceettttee  lliimmiittee  aa  ééttéé  ddééppaassssééee..  
  

AArrttiiccllee  44  
  
RRééaamméénnaaggeemmeenntt  dduu  ppooiinntt  AA))  ddee  llaa  SSoouuss  SSeeccttiioonn  II  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  IIII  dduu  CChhaappiittrree  II  dduu  TTiittrree  33  dduu  
LLiivvrree  ddee  PPrrooccéédduurreess  FFiissccaalleess  rreellaattiiff  àà  llaa  ccoonnssttaattaattiioonn  dduu  ppaaiieemmeenntt  
  

AA..  EExxppoosséé  ddeess  mmoottiiffss  
  

LL’’aarrttiiccllee  7733  ((nnoouuvveeaauu))  dduu  CCooddee  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  ddiissppoossee  eenn  ssoonn  aalliinnééaa  11  ::  
««  LLee  mmoonnttaanntt  ddee  ll’’IImmppôôtt  SSyynntthhééttiiqquuee  eesstt  ééttaabbllii  sseelloonn  ll’’uunn  ddeess  ccrriittèèrreess  rreellaattiiffss  
nnoottaammmmeenntt  aauu  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess,,  aauu  nnoommbbrree  dd’’eemmppllooyyééss,,  aauu  nnoommbbrree  ddee  
mmaacchhiinneess,,  àà  llaa  ssiittuuaattiioonn  ggééooggrraapphhiiqquuee,,  aauu  pprriixx  ddeess  pprreessttaattiioonnss  oouu  lliivvrraaiissoonnss,,  
ddééccllaarréé  ppaarr  llee  ccoonnttrriibbuuaabbllee  oouu  rreeccuueeiillllii  ssuurr  cceelluuii--ccii  ppaarr  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  aauu  
ttiittrree  ddee  ll’’aannnnééee  pprrééccééddaanntt  cceellllee  ddee  ll’’iimmppoossiittiioonn  »»..  
  
LLaa  rrééffoorrmmee  ddee  ll’’IImmppôôtt  SSyynntthhééttiiqquuee  aa  ééttéé  aacchheevvééee  aapprrèèss  llaa  ccoommmmaannddee  ddeess  
vviiggnneetttteess  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  22001144..  EEnn  ccoonnssééqquueennccee,,  lleess  nnoouuvveelllleess  qquuoottiittééss  ddee  
vviiggnneettttee  ccoorrrreessppoonnddaanntt  àà  ddeess  cchhiiffffrreess  dd’’aaffffaaiirreess  iinnfféérriieeuurrss  àà  5500  mmiilllliioonnss  ddee  
ffrraannccss  mmaaiiss  ssuuppéérriieeuurrss  oouu    ééggaauuxx  àà  3300  mmiilllliioonnss  ddee  ffrraannccss  nn’’oonntt  ppuu  êêttrree  
ccoommmmaannddééeess..  LLee  ppaaiieemmeenntt  ddee  ll’’IImmppôôtt  SSyynntthhééttiiqquuee  ddûû  ppaarr  cceess  ccoonnttrriibbuuaabblleess  
sseerraa  ddoonncc  ccoonnssttaattéé  aauu  mmooyyeenn  dd’’uunnee  qquuiittttaannccee  ttiirrééee  dd’’uunn  qquuiittttaanncciieerr  dduu  
TTrrééssoorr  PPuubblliicc  oouu  dd’’uunn  rreeççuu  iinnffoorrmmaattiiqquuee  éémmiiss  ppaarr  SSIIGGTTAASS  ((SSyyssttèèmmee  IInnttééggrréé  
ddee  GGeessttiioonn  ddee  TTaaxxeess  eett  AAssssiimmiillééeess))  qquuii  eesstt  llee  llooggiicciieell  ddee  ggeessttiioonn  ddee  ll’’iimmppôôtt  aauu  
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nniivveeaauu  ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddeess  IImmppôôttss..  PPoouurr  ccee  ffaaiirree,,  iill  eesstt  pprrooppoosséé  ddee  
ccoommpplléétteerr  ll’’aarrttiiccllee  226600  dduu  pprréésseenntt  LLiivvrree  aaiinnssii  qquu’’iill  ssuuiitt  ::  ««  EEnn  ccaass  ddee  rruuppttuurree  
ddee  vviiggnneetttteess  ppoouurr  uunnee  qquuoottiittéé  qquueellccoonnqquuee,,  llee  ppaaiieemmeenntt  ddee  ll’’iimmppôôtt  eesstt  
ccoonnssttaattéé,,  sseelloonn  llee  ccaass,,  ppaarr  llaa  ddéélliivvrraannccee  dd’’uunn  rreeççuu  iinnffoorrmmaattiiqquuee  éémmiiss  ppaarr  llee  
llooggiicciieell  ddee  ggeessttiioonn  ddee  ll’’iimmppôôtt  oouu  ppaarr  uunnee  qquuiittttaannccee  ttiirrééee  dd’’uunn  qquuiittttaanncciieerr  àà  
ssoouucchheess  mmiiss  àà  ddiissppoossiittiioonn  ppaarr  llee  TTrrééssoorr  PPuubblliicc  »»..    

  

BB..  TTeexxttee  

    

AA))  LL’’IIMMPPOOTT  SSYYNNTTHHEETTIIQQUUEE  

aarrttiiccllee  226600  ((nnoouuvveeaauu))  ::  LLee  ppaaiieemmeenntt  ddee  ll’’iimmppôôtt  eesstt  ccoonnssttaattéé  aauu  mmooyyeenn  ddee  llaa  
ddéélliivvrraannccee  dd’’uunnee  vviiggnneettttee  mmoobbiillee  ccoonnssttiittuuééee  dd’’uunn  rreeççuu  eett  dd’’uunn  ttiimmbbrree  aaddhhééssiiff..  
  
LLaa  vviiggnneettttee  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ddéélliivvrrééee  qquuee  ssuurr  pprréésseennttaattiioonn  ddee  llaa  CCaarrttee  
dd’’IIddeennttiiffiiccaattiioonn  FFiissccaallee  ddee  ll’’eexxppllooiittaanntt..  
  
LLee  ttiimmbbrree  aaddhhééssiiff  ddooiitt  êêttrree  aappppoosséé  ssuurr  llaa  ffaaccee  iinnttéérriieeuurree  ddee  llaa  ppoorrttee  dd’’eennttrrééee  
ddee  ll’’eennttrreepprriissee..  IIll  ppeeuutt  êêttrree  ccoonnsseerrvvéé  ddaannss  ll’’eennttrreepprriissee  eett  pprréésseennttéé  àà  ttoouuttee  
rrééqquuiissiittiioonn  ddee  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ffiissccaallee..  
  
EEnn  ccaass  ddee  rruuppttuurree  ddee  vviiggnneetttteess  ppoouurr  uunnee  qquuoottiittéé  qquueellccoonnqquuee,,  llee  ppaaiieemmeenntt  ddee  
ll’’iimmppôôtt  eesstt  ccoonnssttaattéé,,  sseelloonn  llee  ccaass,,  ppaarr  llaa  ddéélliivvrraannccee  dd’’uunn  rreeççuu  iinnffoorrmmaattiiqquuee  
éémmiiss  ppaarr  llee  llooggiicciieell  ddee  ggeessttiioonn  ddee  ll’’iimmppôôtt  oouu  ppaarr  uunnee  qquuiittttaannccee  ttiirrééee  dd’’uunn  
qquuiittttaanncciieerr  àà  ssoouucchheess  mmiiss  àà  ddiissppoossiittiioonn  ppaarr  llee  TTrrééssoorr  PPuubblliicc..    

  

AArrttiiccllee  55  

  
RRééaamméénnaaggeemmeenntt  dduu  ppooiinntt  CC))  ddee  llaa  SSoouuss  SSeeccttiioonn  IIII  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  IIII  dduu  CChhaappiittrree  II  dduu  TTiittrree  33  
dduu  LLiivvrree  ddee  PPrrooccéédduurreess  FFiissccaalleess  rreellaattiiff  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ccoommmmuunneess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  vveerrsseemmeenntt  
dd’’aaccoommpptteess  pprroovviissiioonnnneellss  aauu  ttiittrree  ddee  ll’’IImmppôôtt  ssuurr  lleess  BBéénnééffiicceess  IInndduussttrriieellss  eett  CCoommmmeerrcciiaauuxx  eett  
ddee  ll’’IImmppôôtt  ssuurr  lleess  SSoocciiééttééss  

AA..  EExxppoosséé  ddeess  mmoottiiffss  

  
LL’’aarrttiiccllee  227755  dduu  LLiivvrree  ddee  PPrrooccéédduurreess  FFiissccaalleess  ssttiippuullee  qquuee  ll’’iimmppôôtt  ddûû  ppaarr  lleess  
ccoonnttrriibbuuaabblleess  rreelleevvaanntt  dduu  rrééggiimmee  dduu  bbéénnééffiiccee  rrééeell  ddoonnnnee  lliieeuu  aauu  vveerrsseemmeenntt  
ddee  ttrrooiiss  aaccoommpptteess  ccaallccuullééss  eett  vveerrssééss  ppaarr  cceeuuxx--ccii  àà  llaa  ccaaiissssee  dduu  ccoommppttaabbllee  
ppuubblliicc  ddoonntt  rreellèèvvee  llee  ssiièèggee  ddee  lleeuurr  eennttrreepprriissee..  LLee  mmoonnttaanntt  ddeess  ssoommmmeess  ppaayyééeess  
aauu  ttiittrree  ddee  cceess  aaccoommpptteess  eesstt  ccaallccuulléé  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  
aarrttiicclleess  227766  eett  ssuuiivvaannttss  dduu  LLiivvrree  pprréécciittéé..  EEnn  ll’’ééttaatt  aaccttuueell  ddee  llaa  llééggiissllaattiioonn,,  lleess  
ssoommmmeess  aaiinnssii  ppaayyééeess  ssoonntt  ppoorrttééeess  ddaannss  uunn  ccoommppttee  dd’’iimmppuuttaattiioonn  pprroovviissooiirree  
jjuussqquu’’àà  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  ll’’iimmppôôtt  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  ssuuiivvaanntt  cceellllee  ddee  llaa  
rrééaalliissaattiioonn  ddeess  rreevveennuuss..  EElllleess  nnee  ppeeuuvveenntt  eenn  ccoonnssééqquueennccee  êêttrree  ccoommppttaabbiilliissééeess  
ddaannss  lleess  rreecceetttteess  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  bbuuddggééttaaiirree  aauu  ccoouurrss  dduuqquueell  eelllleess  oonntt  ééttéé  
eennccaaiissssééeess..  CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  ccoonnttrraassttee  aavveecc  llee  ttrraaiitteemmeenntt  aapppplliiqquuéé  aauuxx  
rreetteennuueess  àà  llaa  ssoouurrccee  eeffffeeccttuuééeess  aauu  ttiittrree  ddee  ll’’IImmppôôtt  ssuurr  lleess  BBéénnééffiicceess  
IInndduussttrriieellss  eett  CCoommmmeerrcciiaauuxx  oouu  ddee  ll’’IImmppôôtt  ssuurr  lleess  SSoocciiééttééss..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  lleeuurr  
rréégguullaarriissaattiioonn  ppaarr  rraattttaacchheemmeenntt  aauuxx  rreecceetttteess  ddee  ll’’aannnnééee  dd’’iimmppoossiittiioonn  ddeess  
rreevveennuuss  eesstt  ssoouurrccee  ddee  lloouurrddeeuurr  aaddmmiinniissttrraattiivvee..  
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PPoouurr  ccoorrrriiggeerr  cceess  iinnccoonnvvéénniieennttss,,  iill  eesstt  pprrooppoosséé  ddee  rraattttaacchheerr  lleess  aaccoommpptteess  
pprroovviissiioonnnneellss  aauuxx  rreecceetttteess  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  bbuuddggééttaaiirree  aauu  ccoouurrss  dduuqquueell  iillss  oonntt  
ééttéé  ppeerrççuuss..    
  
IIll  eesstt  rraappppeelléé  qquuee  llee  ttrraaiitteemmeenntt  aaiinnssii  pprrooppoosséé  eesstt  ddééjjàà  eenn  vviigguueeuurr  ddaannss  
cceerrttaaiinnss  ppaayyss  ((CCôôttee--dd’’IIvvooiirree,,  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo,,  SSéénnééggaall))  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’UUnniioonn  
MMoonnééttaaiirree  eett  EEccoonnoommiiqquuee  OOuueesstt  AAffrriiccaaiinnee  ((UUEEMMOOAA))..  SSaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ppaassssee  
ppaarr  llaa  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’aarrttiiccllee  228822  dduu  pprréésseenntt  LLiivvrree..  IIll  eesstt  pprréécciisséé  qquuee  lleess  
pprrooccéédduurreess  rreellaattiivveess  àà  ll’’éémmiissssiioonn  oouu  àà  ll’’hhoommoollooggaattiioonn  ddeess  ssoommmmeess  eennccaaiissssééeess  
aauu  ttiittrree  ddeess  aaccoommpptteess  pprroovviissiioonnnneellss  ssoonntt  ddééjjàà  mmeennttiioonnnnééeess  àà  ll’’aarrttiiccllee  222288  dduu  
LLiivvrree  ddee  PPrrooccéédduurreess  FFiissccaalleess..  
    

BB..  TTeexxttee  

  
aarrttiiccllee  228822  ((nnoouuvveeaauu))  ::  LLeess  aaccoommpptteess  pprroovviissiioonnnneellss  aaccqquuiittttééss,,  àà  ll’’eexxcclluussiioonn  
ddeess  mmaajjoorraattiioonnss,,  vviieennnneenntt  eenn  ddéédduuccttiioonn,,  sseelloonn  llee  ccaass,,  ddee  llaa  ccoottiissaattiioonn  dd’’IImmppôôtt  
ssuurr  lleess  BBéénnééffiicceess  IInndduussttrriieellss  eett  CCoommmmeerrcciiaauuxx  oouu  dd’’IImmppôôtt  ssuurr  lleess  SSoocciiééttééss  
ccaallccuullééee  dd’’aapprrèèss  lleess  éélléémmeennttss  aannnnuueellss  dd’’iimmppoossiittiioonn..  IIllss  ssoonntt,,  ssoouuss  rréésseerrvvee  ddee  
ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt  ddee  llaa  ffoorrmmaalliittéé  dd’’éémmiissssiioonn  oouu  dd’’hhoommoollooggaattiioonn  vviissééee  àà  
ll’’aarrttiiccllee  222288  ccii--ddeessssuuss,,  ccoommppttaabbiilliissééss  ddaannss  lleess  rreecceetttteess  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  
bbuuddggééttaaiirree  aauu  ccoouurrss  dduuqquueell  iillss  oonntt  ééttéé  eennccaaiissssééss..        

  

AArrttiiccllee  66  

RRééaamméénnaaggeemmeenntt  ddee  ll’’aarrttiiccllee  444466  dduu  LLiivvrree  ddee  PPrrooccéédduurreess  FFiissccaalleess  rreellaattiiff  àà  llaa  rreetteennuuee  àà  llaa  
ssoouurrccee  dduu  mmoonnttaanntt  ddee  llaa  TTaaxxee  ssuurr  llaa  VVaalleeuurr  AAjjoouuttééee          

AA..  EExxppoosséé  ddeess  mmoottiiffss  

  

DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’hhaarrmmoonniissaattiioonn  ddeess  llééggiissllaattiioonnss  ddeess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  eenn  
mmaattiièèrree  dd’’iimmppôôttss  iinnddiirreeccttss,,  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee  ll’’UUnniioonn  EEccoonnoommiiqquuee  eett  
MMoonnééttaaiirree  OOuueesstt  AAffrriiccaaiinnee  aa  aaddooppttéé  llaa  DDiirreeccttiivvee  nn°°0022//9988//CCMM//UUEEMMOOAA  dduu  2222  
ddéécceemmbbrree  11999988..  CCeettttee  ddiirreeccttiivvee  iinnssttiittuuee  llaa  TTaaxxee  ssuurr  llaa  VVaalleeuurr  AAjjoouuttééee  ccoommmmee  
iimmppôôtt  ggéénnéérraall  ssuurr  llaa  ddééppeennssee  eett    eenn  ffiixxee  llee  cchhaammpp  dd’’aapppplliiccaattiioonn,,  lleess  rrèègglleess  
rreellaattiivveess  àà  ll’’aassssiieettttee,,  aauu  ffaaiitt  ggéénnéérraatteeuurr,,  àà  ll’’eexxiiggiibbiilliittéé  eett  aauu  ttaauuxx..  
    
CCoouurraanntt  22000099,,  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee  ll’’UUnniioonn  EEccoonnoommiiqquuee  eett  MMoonnééttaaiirree  OOuueesstt  
AAffrriiccaaiinnee  aa  mmooddiiffiiéé  llaa  ddiirreeccttiivvee  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  rrééggiissssaanntt  llaa  ttaaxxee  ssuurr  llaa  vvaalleeuurr  
aajjoouuttééee  àà  ttrraavveerrss  ll’’aaddooppttiioonn  ddee  llaa  DDiirreeccttiivvee  nn°°0022//22000099//CCMM//UUEEMMOOAA  dduu  2277  
mmaarrss  22000099..  CCeettttee  ddeerrnniièèrree  ddiirreeccttiivvee,,  eenn  ssoonn  aarrttiiccllee  1166  nnoouuvveeaauu  ddiissppoossee  ««LLee  
mmoonnttaanntt  dduu  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell,,  hhoorrss  ttaaxxeess,,  ccoonnssttiittuuaanntt  llee  sseeuuiill  
dd’’aassssuujjeettttiisssseemmeenntt  eesstt  ccoommpprriiss  eennttrree  3300  eett  110000  mmiilllliioonnss  ddee  ffrraannccss  CCFFAA,,  
ss’’aaggiissssaanntt  ddeess  eennttrreepprriisseess  rrééaalliissaanntt  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  lliivvrraaiissoonn  ddee  bbiieennss  eett  
eennttrree  1155  eett  5500  mmiilllliioonnss  ddee  FFCCFFAA,,  ss’’aaggiissssaanntt  ddeess  eennttrreepprriisseess  rrééaalliissaanntt  ddeess  
pprreessttaattiioonnss  ddee  sseerrvviicceess»»..  
  
IIll  ss’’aaggiitt  àà  pprréésseenntt  ddee  ttrraannssppoosseerr  cceettttee  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddaannss  llaa  llééggiissllaattiioonn  
nnaattiioonnaallee..  TToouutteeffooiiss,,  ddaannss  llee  ssoouuccii  ddee  ssiimmpplliiffiieerr  llaa  llééggiissllaattiioonn  ffiissccaallee  eett  ddee  
tteenniirr  ccoommppttee  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  qquu’’iill  aa  pprriiss  ddaannss  llee  MMéémmoorraanndduumm  ddee  
PPoolliittiiqquueess  EEccoonnoommiiqquueess  eett  FFiinnaanncceess  ccoonnvveennuu  aavveecc  lleess  PPaarrtteennaaiirreess  
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TTeecchhnniiqquueess  eett  FFiinnaanncciieerrss  ddee  nnoottrree  ppaayyss,,  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  aa  jjuuggéé  uuttiillee  ddee  
pprrooppoosseerr,,  ssoouuss  rréésseerrvvee  ddeess  ccaass  dd’’eexxcclluussiioonn  pprréévvuuss  aauu  pprréésseenntt  CCooddee,,  uunn  sseeuuiill  
uunniiqquuee  ddee  5500  mmiilllliioonnss  ddee  ffrraannccss  CCFFAA  ddee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  ppoouurr  
ll’’aassssuujjeettttiisssseemmeenntt  ddeess  eennttrreepprriisseess  àà  llaa  TTaaxxee  ssuurr  llaa  VVaalleeuurr  AAjjoouuttééee  àà  ccoommpptteerr  
dduu  11eerr  jjaannvviieerr  22001144..  
  

CCoommppttee  tteennuu  ddee  ccee  cchhaannggeemmeenntt  ddee  sseeuuiill  ddee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
dd’’aassssuujjeettttiisssseemmeenntt  ddeess  eennttrreepprriisseess  àà  llaa  TTVVAA,,  llee  rrééggiimmee  rrééeell  dd’’iimmppoossiittiioonn  aauu  
rreeggaarrdd  ddee  ll’’IImmppôôtt  ssuurr  lleess  BBéénnééffiicceess  IInndduussttrriieellss  eett  CCoommmmeerrcciiaauuxx  eett  ddee  ll’’IImmppôôtt  
ssuurr  lleess  SSoocciiééttééss  nn’’eesstt  aapppplliiccaabbllee  qquuee  lloorrssqquuee  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  aannnnuueell  eesstt  
ssuuppéérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  5500  mmiilllliioonnss  ddee  ffrraannccss  CCFFAA..    
  
LLaa  pprrooppoossiittiioonn  ddee  cchhaannggeemmeenntt  ddee  sseeuuiill  ddee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
dd’’aassssuujjeettttiisssseemmeenntt  ddeess  eennttrreepprriisseess  àà  llaa  TTVVAA  iimmpplliiqquuee  llaa  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddeess  
ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  7733  dduu  CCooddee  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss..  LL’’aarrttiiccllee  444466  dduu  
LLiivvrree  ddee  PPrrooccéédduurreess  FFiissccaalleess  ddooiitt  êêttrree  mmooddiiffiiéé  aaffiinn  ddee  tteenniirr  ccoommppttee  ddee  ccee  
cchhaannggeemmeenntt..  
    

BB..  TTeexxttee  

  
LL’’aarrttiiccllee  444466  dduu  LLiivvrree  ddee  PPrrooccéédduurreess  FFiissccaalleess  eesstt  mmooddiiffiiéé  aaiinnssii  qquu’’iill  ssuuiitt  ::  
  

aarrttiiccllee  444466  ((nnoouuvveeaauu))  ::  NNoonnoobbssttaanntt  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  7733  ((nnoouuvveeaauu))  
dduu  CCooddee  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss,,  llee  mmééccaanniissmmee  ddee  llaa  rreetteennuuee  ddooiitt  êêttrree  aapppplliiqquuéé  
ddèèss  lloorrss  qquuee  ll’’ooppéérraattiioonn  eenn  qquueessttiioonn  eesstt  ssoouummiissee  àà  llaa  ttaaxxee..  LLaa  rreetteennuuee  
ss’’eeffffeeccttuuee  aauu  mmoommeenntt  dduu  rrèègglleemmeenntt  ddee  llaa  ffaaccttuurree,,  dduu  ddééccoommppttee  oouu  ddee  ttoouutt  
aauuttrree  ddooccuummeenntt  eenn  tteennaanntt  lliieeuu..  
  

AArrttiiccllee    77  

  
MMooddiiffiiccaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  557733  dduu  LLiivvrree  ddee  PPrrooccéédduurreess  FFiissccaalleess  

  

AA..  EExxppoosséé  ddeess  mmoottiiffss  

  
LL’’aarrttiiccllee  557733  dduu  LLiivvrree  ddee  PPrrooccéédduurreess  FFiissccaalleess  ddiissppoossee  qquuee  lleess  aaggeennttss  ddee  
ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ddeess  IImmppôôttss  ppeeuuvveenntt  eeffffeeccttuueerr  llaa  vvéérriiffiiccaattiioonn  ssuurr  llee  mmaattéérriieell  
iinnffoorrmmaattiiqquuee  uuttiilliisséé  ppaarr  llee  ccoonnttrriibbuuaabbllee..  
  
CCeeppeennddaanntt,,  llee  mmêêmmee  aarrttiiccllee  pprréécciissee  qquuee  llee  ccoonnttrriibbuuaabbllee  ppeeuutt  ddeemmaannddeerr  qquuee  
llee  ccoonnttrrôôllee  nnee  ssooiitt  ppaass  eeffffeeccttuuéé  ssuurr  llee  mmaattéérriieell  ddee  ll’’eennttrreepprriissee..  IIll  mmeett  àà  cceett  
eeffffeett  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddee  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  lleess  ccooppiieess  ddeess  ddooccuummeennttss,,  ddoonnnnééeess  
eett  ttrraaiitteemmeennttss  ssoouummiiss  àà  ccoonnttrrôôllee..  CCeess  ccooppiieess  nnee  ddooiivveenntt  ppaass  êêttrree  rreepprroodduuiitteess  
ppaarr  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  eett  ddooiivveenntt  êêttrree  rreessttiittuuééeess  aauu  ccoonnttrriibbuuaabbllee  aavvaanntt  ttoouuttee  
nnoottiiffiiccaattiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss  dduu  ccoonnttrrôôllee..  
  
LL’’aannaallyyssee  ddee  cceess  ddiissppoossiittiioonnss  rréévvèèllee  llee  ccaarraaccttèèrree  aannaacchhrroonniiqquuee  dduu  ddeerrnniieerr  
aalliinnééaa  rreellaattiiff  àà  llaa  nnoonn  rreepprroodduuccttiioonn  ddeess  ppiièècceess  eett  àà  lleeuurr  rreessttiittuuttiioonn  aavvaanntt  
ttoouuttee  nnoottiiffiiccaattiioonn..  EEnn  eeffffeett,,  àà  llaa  ddiifffféérreennccee  ddee  llaa  ccoommppttaabbiilliittéé  mmaannuueellllee,,  lleess  
aauuttrreess  uuttiilliissaatteeuurrss  ppeeuuvveenntt  ttoouujjoouurrss  aavvooiirr  aaccccèèss  àà  llaa  ccoommppttaabbiilliittéé  ddee  
ll’’eennttrreepprriissee..  LLeess  rriissqquueess  ddee  ppeerrttee  ssoonntt  eexxcclluuss  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  ll’’oorriiggiinnaall  
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rreessttee  cchheezz  llee  ccoonnttrriibbuuaabbllee  eett  lleess  ttrraaiitteemmeennttss  ooppéérrééss  ppaarr  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  nnee  
ppeeuuvveenntt  iinndduuiirree  aauuccuunnee  aallttéérraattiioonn  ddee  llaa  ccoommppttaabbiilliittéé..  
  
AAuussssii,,  iill  iimmppoorrttee  ddee  ssoouulliiggnneerr  qquuee  lleess  aaggeennttss  ddee  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ssoonntt  
aassttrreeiinnttss  aauu  sseeccrreett  pprrooffeessssiioonnnneell..  IIllss  nn’’oonntt  ppaass  llee  ddrrooiitt  ddee  ddiivvuullgguueerr  lleess  
iinnffoorrmmaattiioonnss  rreeccuueeiilllliieess  àà  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  lleeuurr  pprrooffeessssiioonn..  
EEnnffiinn,,  llee  mmaaiinnttiieenn  ddee  cceett  aalliinnééaa,,  mmêêmmee  ss’’iill  eesstt  rreellaattiiff  aauuxx  ccooppiieess  oobbtteennuueess  àà  
ll’’ooccccaassiioonn  dd’’uunnee  eexxppeerrttiissee  ddeess  ssuuppppoorrttss  ccoommppttaabblleess,,  rriissqquuee  ddee  ccrrééeerr  uunnee  
ccoonnffuussiioonn  aannnniihhiillaanntt  llaa  ppoorrttééee  ddee  llaa  mmooddiiffiiccaattiioonn  iinntteerrvveennuuee  àà  ll’’aarrttiiccllee  1188  dduu  
LLPPFF..  
  
EEnn  ccoonnssééqquueennccee,,  iill  eesstt  ssuuggggéérréé  llaa  ssuupppprreessssiioonn  dduu  ddeerrnniieerr  aalliinnééaa  ddee  ll’’aarrttiiccllee  
557733  pprréécciittéé  aaiinnssii  lliibbeelllléé  ::  ««  lleess  ccooppiieess  ddeess  ddooccuummeennttss  ttrraannssmmiiss  àà  
ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  nnee  ddooiivveenntt  ppaass  êêttrree  rreepprroodduuiitteess  ppaarr  cceettttee  ddeerrnniièèrree  eett  ddooiivveenntt  
êêttrree  rreessttiittuuééeess  aauu  ccoonnttrriibbuuaabbllee  aavvaanntt  ttoouuttee  nnoottiiffiiccaattiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss  dduu  
ccoonnttrrôôllee  »»..  

 

BB..  TTeexxttee  

  

aarrttiiccllee  557733  ((nnoouuvveeaauu))  ::  LLeess  aaggeennttss  ddee  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ddeess  IImmppôôttss  ppeeuuvveenntt  
eeffffeeccttuueerr  llaa  vvéérriiffiiccaattiioonn  ssuurr  llee  mmaattéérriieell  iinnffoorrmmaattiiqquuee  uuttiilliisséé  ppaarr  llee  
ccoonnttrriibbuuaabbllee..  
  
CCeelluuii--ccii  ppeeuutt  ddeemmaannddeerr  àà  eeffffeeccttuueerr  lluuii--mmêêmmee  ttoouutt  oouu  ppaarrttiiee  ddeess  ttrraaiitteemmeennttss  
iinnffoorrmmaattiiqquueess  nnéécceessssaaiirreess  àà  llaa  vvéérriiffiiccaattiioonn..  DDaannss  ccee  ccaass,,  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ddeess  
IImmppôôttss  pprréécciissee  ppaarr  ééccrriitt  aauu  ccoonnttrriibbuuaabbllee,,  oouu  àà  uunn  mmaannddaattaaiirree  ddééssiiggnnéé  àà  cceett  
eeffffeett,,  lleess  ttrraavvaauuxx  àà  rrééaalliisseerr  aaiinnssii  qquuee  llee  ddééllaaii  iimmppaarrttii  ppoouurr  lleess  eeffffeeccttuueerr..  
  
LLee  ccoonnttrriibbuuaabbllee  ppeeuutt  ééggaalleemmeenntt  ddeemmaannddeerr  qquuee  llee  ccoonnttrrôôllee  nnee  ssooiitt  ppaass  
eeffffeeccttuuéé  ssuurr  llee  mmaattéérriieell  ddee  ll’’eennttrreepprriissee..  IIll  mmeett  aalloorrss  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddee  
ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  lleess  ccooppiieess  ddeess  ddooccuummeennttss,,  ddoonnnnééeess  eett  ttrraaiitteemmeennttss  ssoouummiiss  àà  
ccoonnttrrôôllee..  
    
CCeess  ccooppiieess  sseerroonntt  pprroodduuiitteess  ssuurr  uunn  ssuuppppoorrtt  iinnffoorrmmaattiiqquuee  ffoouurrnnii  ppaarr  
ll’’eennttrreepprriissee,,  rrééppoonnddaanntt  àà  ddeess  nnoorrmmeess  ffiixxééeess  ppaarr  aarrrrêêttéé..  
  
LLee  ccoonnttrriibbuuaabbllee  eesstt  iinnffoorrmméé  ddeess  nnoommss  eett  aaddrreesssseess  aaddmmiinniissttrraattiivveess  ddeess  aaggeennttss  
ppaarr  qquuii  oouu  ssoouuss  llee  ccoonnttrrôôllee  ddeessqquueellss  lleess  ooppéérraattiioonnss  sseerroonntt  rrééaalliissééeess..  
  

AArrttiiccllee  88  
  
RRééaamméénnaaggeemmeenntt  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  II  dduu  CChhaappiittrree  IIII  dduu  TTiittrree  55  dduu  LLiivvrree  ddee  PPrrooccéédduurreess  FFiissccaalleess  
rreellaattiivvee  aauu  ddrrooiitt  ddee  rreepprriissee  eett  ddééllaaii  ddee  pprreessccrriippttiioonn..  
    

AA..  EExxppoosséé  ddeess  mmoottiiffss  

  
LLee  ddééllaaii  ddee  rreepprriissee  ddoonntt  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ddiissppoossee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  rreeddrreesssseemmeenntt  
ddeess  iimmppoossiittiioonnss  eesstt  ffiixxéé  àà  ::  
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--  ttrrooiiss  aannss  ppoouurr  lleess  iimmppôôttss  ddiirreeccttss  eett  ttaaxxeess  aassssiimmiillééeess  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  
ffiinn  ddee  ll’’aannnnééee  ddee  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  rreevveennuuss  eett//oouu  ddeess  ggaaiinnss  ;;  

--  ttrrooiiss  aannss  ppoouurr  lleess  iimmppôôttss  iinnddiirreeccttss  aauuttrreess  qquuee  lleess  ddrrooiittss  
dd’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  eett  ddee  ttiimmbbrree  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  ffiinn  ddee  ll’’aannnnééee  aauu  
ccoouurrss  ddee  llaaqquueellllee  ssoonntt  iinntteerrvveennuuss  llee  ffaaiitt  ggéénnéérraatteeuurr  eett  ll’’eexxiiggiibbiilliittéé..  

  
LL’’aannaallyyssee  ddeess  ddééllaaiiss  ccii--ddeessssuuss  rreetteennuuss  ppoouurr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ll’’aaccttiioonn  eenn  
rrééppééttiittiioonn  ddee  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  rréévvèèllee  qquuee  cceeuuxx--ccii  nnee  pprreennnneenntt  ppaass  
ssuuffffiissaammmmeenntt  eenn  ccoommppttee  llaa  pprrééooccccuuppaattiioonn  lliiééee  àà  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ffrraauuddee  eett  
ll’’éévvaassiioonn  ffiissccaalleess..  EEnn  eeffffeett,,  ccoommppttee  tteennuu  ddeess  ccaappaacciittééss  lliimmiittééeess  ((eenn  tteerrmmeess  ddee  
rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess  nnoottaammmmeenntt))  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  ddee  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ffiissccaallee  
eett  ddee  ll’’aabbsseennccee  dd’’uunn  ddééllaaii  ssppéécciiffiiqquueemmeenntt  pprréévvuu  ppoouurr  llaa  rréépprreessssiioonn  ddee  llaa  
ffrraauuddee,,  pplluussiieeuurrss  ooppéérraattiioonnss  éécchhaappppeenntt  aaccttuueelllleemmeenntt  àà  ll’’iimmppôôtt..  LLeess  ttrraavvaauuxx  
eeffffeeccttuuééss  ppaarr  llee  CCoommiittéé  MMiixxttee  ddee  RReennsseeiiggnneemmeennttss  eett  dd’’IInnvveessttiiggaattiioonnss  
EEccoonnoommiiqquueess  eett  FFiinnaanncciièèrreess  ((CCMMRRIIEEFF))  ccrréééé  aauupprrèèss  dduu  MMiinniissttrree  ddee  
ll’’EEccoonnoommiiee  eett  ddeess  FFiinnaanncceess  rreennddeenntt  ssuuffffiissaammmmeenntt  ccoommppttee  ddee  ll’’aammpplleeuurr  eett  ddee  
llaa  ddiivveerrssiittéé  ddee  llaa  ffrraauuddee..  CCeess  ttrraavvaauuxx  oonntt  ppeerrmmiiss  ddee  ddéécceelleerr  ddeess  ccaass  ddee  ffrraauuddee  
ddoonntt  llaa  ggrraavviittéé  eesstt  tteellllee  qquuee  lleeuurrss  aauutteeuurrss  ddooiivveenntt,,  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddeess  
ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  668844  dduu  pprréésseenntt  LLiivvrree,,  ffaaiirree  ll’’oobbjjeett  ddee  ppoouurrssuuiitteess  
ppéénnaalleess..  AA  ttiittrree  dd’’iilllluussttrraattiioonn,,  lleess  ttaabblleeaauuxx  ccrrooiissééss  ddrreessssééss  ppaarr  lleeddiitt  CCoommiittéé  
ssuurr  lleess  iimmppoorrttaattiioonnss,,  lleess  mmaarrcchhééss  eett  ccoonnttrraattss  ppuubblliiccss  eett  lleess  cchhiiffffrreess  dd’’aaffffaaiirreess  
ddééccllaarrééss  aauupprrèèss  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddeess  IImmppôôttss  ffoonntt  
rreessssoorrttiirr  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  
  

--  uunn  nnoommbbrree  éélleevvéé  ((pplluuss  ddee  550000))  ddee  ppeerrssoonnnneess  aayyaanntt  eeffffeeccttuuéé  ddeess  
ttrraannssaaccttiioonnss  ééccoonnoommiiqquueess  eenn  22000099,,  22001100  eett  22001111  eenn  ddeehhoorrss  ddee  ttoouutt  
ccaaddrree  llééggaall  ;;  

--  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ffrrééqquueennttee  ddee  ffaauuxx  nnuumméérrooss  dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ffiissccaallee  ;;  
--  ddeess  iinnssuuffffiissaanncceess  ((vvooiirree  aabbsseenncceess  ddee  ddééccllaarraattiioonn))  nnoottooiirreess  ddaannss  lleess  

ddééccllaarraattiioonnss  ffiissccaalleess  ;;  
--  uunn  vvoolluummee  iimmppoorrttaanntt  ddee  ttrraannssaaccttiioonnss  ééccoonnoommiiqquueess  ((pprrèèss  ddee  550000  

mmiilllliiaarrddss  ddee  FFrraannccss  CCFFAA))  rrééaalliissééeess  eenn  22001100  eett  22001111  ssaannss  NNuumméérroo  
dd’’IIddeennttiiffiiccaattiioonn  FFiissccaallee..                  

  
PPoouurr  llaa  ssaauuvveeggaarrddee  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  nnaattiioonnaallee,,  iill  iimmppoorrttee  qquuee  cceess  pprraattiiqquueess  
ssooiieenntt  ssaannccttiioonnnnééeess..  PPoouurr  ccee  ffaaiirree,,  iill  eesstt  ddeemmaannddéé,,  eennttrree  aauuttrreess  mmeessuurreess,,  ddee  
pprréévvooiirr  uunn  ddééllaaii  ddee  pprreessccrriippttiioonn  ssppéécciiffiiqquuee  ddee  cciinnqq  aannss  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  àà  
ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ffiissccaallee  ddee  pprrooccééddeerr  aauuxx  rraappppeellss  dd’’iimmppôôttss  nnéécceessssaaiirreess..  
  
  

BB..  TTeexxttee  

  
AA))  IImmppôôttss  ddiirreeccttss  eett  ttaaxxeess  aassssiimmiillééeess  

  
11))  EEnn  mmaattiièèrree  dd’’aassssiieettttee  

aarrttiiccllee  558844  AA  ::  LLee  ddééllaaii  nnoorrmmaall  ddee  pprreessccrriippttiioonn  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ddrrooiitt  ddee  rreepprriissee  
ddee  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ppoouurr  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  ll’’aassssiieettttee  ddeess  iimmppôôttss  ddiirreeccttss  eett  ttaaxxeess  
aassssiimmiillééeess  ccoouurrtt  jjuussqquu’’àà  llaa  ffiinn  ddee  llaa  ttrrooiissiièèmmee  aannnnééee  qquuii  ssuuiitt  ::  
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11..  cceellllee  aauu  ttiittrree  ddee  llaaqquueellllee  lleess  rreevveennuuss  ppaassssiibblleess  ddee  ll’’iimmppôôtt  oonntt  ééttéé  

rrééaalliissééss  ;;  
22..  cceellllee  aauu  ccoouurrss  ddee  llaaqquueellllee  lleess  ssoommmmeess  eett//oouu  aavvaannttaaggeess  ppaassssiibblleess  

ddee  llaa  CCoonnttrriibbuuttiioonn  FFoorrffaaiittaaiirree  àà  llaa  cchhaarrggee  ddeess  EEmmppllooyyeeuurrss,,  ddee  llaa  
TTaaxxee--LLooggeemmeenntt,,  ddee  llaa  TTaaxxee  ddee  FFoorrmmaattiioonn  PPrrooffeessssiioonnnneellllee  eett  ddee  llaa  
TTaaxxee--EEmmppllooii  JJeeuunneess  oonntt  ééttéé  vveerrssééss  oouu  aalllloouuééss  aauuxx  ssaallaarriiééss..  

  

LLee  ddééllaaii  ddee  rreepprriissee  ddee  ttrrooiiss  aannss  eesstt  ppoorrttéé  àà  cciinnqq  aannss,,  eenn  ccaass  ddee  ddééccoouuvveerrttee  ddee  
ffrraauuddee..  
  
BB))  IImmppôôttss  iinnddiirreeccttss  

  
11))  EEnn  mmaattiièèrree  dd’’aassssiieettttee  

aarrttiiccllee  559955  ((nnoouuvveeaauu))  ::  EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  TTaaxxee  ssuurr  llaa  VVaalleeuurr  AAjjoouuttééee,,  
ll’’IImmppôôtt  SSppéécciiaall  ssuurr  CCeerrttaaiinnss  PPrroodduuiittss,,  llaa  TTaaxxee  ssuurr  lleess  AAccttiivviittééss  FFiinnaanncciièèrreess  eett  
llaa  TTaaxxee  IInnttéérriieeuurree  ssuurr  lleess  PPrroodduuiittss  PPééttrroolliieerrss,,  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ddiissppoossee  dd’’uunn  
ddééllaaii  eexxppiirraanntt  àà  llaa  ffiinn  ddee  llaa  ttrrooiissiièèmmee  aannnnééee  ssuuiivvaanntt  rreessppeeccttiivveemmeenntt  cceellllee  dduu  
ffaaiitt  ggéénnéérraatteeuurr  eett  ddee  ll’’eexxiiggiibbiilliittéé  ppoouurr  pprrooccééddeerr  àà  llaa  rreecchheerrcchhee  eett  àà  llaa  
lliiqquuiiddaattiioonn  ddeess  ddrrooiittss  qquuii  nn’’aauurraaiieenntt  ppaass  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  ddééccllaarraattiioonn,,  oouu  qquuii  
nn’’aauurraaiieenntt  ppaass  ééttéé  aaccqquuiittttééss  oouu  qquuii  aauurraaiieenntt  ééttéé  éélluuddééss  dd’’uunnee  mmaanniièèrree  
qquueellccoonnqquuee..  

LLee  ddééllaaii  ddee  rreepprriissee  ddee  ttrrooiiss  aannss  eesstt  ppoorrttéé  àà  cciinnqq  aannss,,  eenn  ccaass  ddee  ddééccoouuvveerrttee  ddee  
ffrraauuddee..  

  

AArrttiiccllee  99  
  

RRééaamméénnaaggeemmeenntt  dduu  ppooiinntt  BB))  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  IIII  dduu  CChhaappiittrree  IIII  dduu  TTiittrree  55  dduu  LLiivvrree  ddee  PPrrooccéédduurreess  
FFiissccaalleess  rreellaattiiff  àà  llaa  rréépprreessssiioonn  ddeess  aabbuuss  ddee  ddrrooiitt  
 

AA..  EExxppoosséé  ddeess  mmoottiiffss  
  

LL’’aannaallyyssee  ddeess  rrééssuullttaattss  ddeess  ccoonnttrrôôlleess  ffiissccaauuxx  eeffffeeccttuuééss  aauu  ttiittrree  ddee  llaa  ppéérriiooddee  
22001100--22001122  aa  ppeerrmmiiss  ddee  ddéécceelleerr  cceerrttaaiinneess  ssttrraattééggiieess  dd’’éévvaassiioonn  ffiissccaallee  mmiisseess  eenn  
œœuuvvrree  ppaarr  ddeess  eennttrreepprriisseess  ttrraannssnnaattiioonnaalleess..  CCeess  ssttrraattééggiieess  ccoonnssiisstteenntt  àà  ccrrééeerr  
ddeess  ggrroouuppeemmeennttss  dd’’eennttrreepprriisseess  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddee  ttoouuss  lleess  ggrrooss  
mmaarrcchhééss  eett  ccoonnttrraattss  eett  eenn  pprreennaanntt  ssooiinn  ddee  ccoonnffiieerr  aauuxx  mmeemmbbrreess  dduu  
ggrroouuppeemmeenntt  ééttaabblliiss  eenn  ddeehhoorrss  dduu  MMaallii  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  ttoouuss  lleess  vvoolleettss  
ccoonncceerrnnaanntt  lleess  pprreessttaattiioonnss  ddee  sseerrvviiccee..  CCee  ffaaiissaanntt,,  dd’’iimmppoorrttaanntteess  ssoommmmeess  
dd’’aarrggeenntt  pprroovveennaanntt  ddee  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  mmaarrcchhééss  eett  ccoonnttrraattss  pprréécciittééss  
éécchhaappppeenntt  aauuxx  iimmppôôttss  ssuurr  llee  rreevveennuu  aauu  MMaallii..  
  
PPoouurr  mmeettttrree  ffiinn  àà  cceess  pprraattiiqquueess  pprrééjjuuddiicciiaabblleess,,  iill  ccoonnvviieenntt  ddee  rreennffoorrcceerr  llaa  
llééggiissllaattiioonn  ffiissccaallee..  LLaa  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’aarrttiiccllee  661166  dduu  LLiivvrree  ddee  PPrrooccéédduurreess  
FFiissccaalleess  eesstt  pprrooppoossééee  àà  cceett  eeffffeett..    
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BB..  TTeexxttee  

  

aarrttiiccllee  661166  ((nnoouuvveeaauu))  ::  TToouuttee  ooppéérraattiioonn  ccoonncclluuee  ssoouuss  llaa  ffoorrmmee  dd’’uunn  ccoonnttrraatt  
oouu  dd’’uunn  aaccttee  jjuurriiddiiqquuee  qquueellccoonnqquuee  eett  ddiissssiimmuullaanntt  uunnee  rrééaalliissaattiioonn  oouu  uunn  
ttrraannssffeerrtt  ddee  bbéénnééffiicceess  oouu  ddee  rreevveennuuss  oouu  ddee  ggaaiinnss  eeffffeeccttuuééee  ddiirreecctteemmeenntt  oouu  
ppaarr  ppeerrssoonnnneess  iinntteerrppoossééeess  nn’’eesstt  ppaass  ooppppoossaabbllee  àà  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ddeess  iimmppôôttss..  
CCeettttee  ddeerrnniièèrree  aa  llee  ddrrooiitt  ddee  rreessttiittuueerr  àà  ll’’ooppéérraattiioonn  lliittiiggiieeuussee  ssoonn  ccaarraaccttèèrree  
vvéérriittaabbllee  eett  ddee  ddéétteerrmmiinneerr  eenn  ccoonnssééqquueennccee  lleess  bbaasseess  dd’’iimmppoossiittiioonn..    
  
SSoonntt  ccoonnssiiddéérrééss  ccoommmmee  ffaaiissaanntt  ppaarrttiiee  dd’’uunnee  tteellllee  ddéémmaarrcchhee,,  lleess  ccoonnvveennttiioonnss  
ddee  ttoouuttee  nnaattuurree,,  lleess  ccoonnttrraattss  ddee  ggrroouuppeemmeenntt  oouu  ddee  ppaarrtteennaarriiaatt  ppaarr  lleessqquueellss  
ddeeuuxx  oouu  pplluussiieeuurrss  eennttrreepprriisseess  aaffffiilliiééeess  oouu  nnoonn  ccoonnvviieennnneenntt  dd’’iissoolleerr,,  eenn  ttoouutt  
oouu  ppoouurr  ppaarrttiiee,,  lleess  pprreessttaattiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ppoouurr  ccoonnssttiittuueerr  ddeess  vvoolleettss  ddiissttiinnccttss  
ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’eexxééccuuttiioonn  dd’’uunn  mmaarrcchhéé  oouu  dd’’uunn  ccoonnttrraatt  ::  
  
--  ééttuuddeess  àà  rrééaalliisseerr  ppoouurr  rrééppoonnddrree  aauuxx  eexxiiggeenncceess  mmaanniiffeessttééeess  ppaarr  llee  cclliieenntt  

ddaannss  ssoonn  aappppeell  dd’’ooffffrreess  ;;  
--  rrééddaaccttiioonn  ddee  ll’’ooffffrree  tteecchhnniiqquuee  eett//oouu  ffiinnaanncciièèrree  ;;  
--  nnééggoocciiaattiioonn  eenn  vvuuee  dd’’aabboouuttiirr  àà  llaa  ssiiggnnaattuurree  dduu  mmaarrcchhéé  oouu  dduu  ccoonnttrraatt  ;;  
--  ddéémmaarrcchheess  àà  eennttrreepprreennddrree  eenn  vvuuee  ddee  ll’’aacccceeppttaattiioonn  ddeess  ppiièècceess  eexxiiggééeess  

ddaannss  llee  mmaarrcchhéé  oouu  ccoonnttrraatt  ;;  
--  ddééffiinniittiioonn  ddeess  mmooyyeennss  hhuummaaiinnss,,  mmaattéérriieellss  eett  iimmmmaattéérriieellss  nnéécceessssaaiirreess  àà  

llaa  rrééaalliissaattiioonn  dduu  mmaarrcchhéé  oouu  dduu  ccoonnttrraatt  ;;  
--  rreecchheerrcchhee,,  mmiissee  eenn  ppllaaccee  eett  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddeess  mmooyyeennss  ffiinnaanncciieerrss;;  
--  mmiissssiioonn  dd’’aassssiissttaannccee  ;;  
--  ttoouutteess  aauuttrreess  pprreessttaattiioonnss  rrééaalliissééeess  oouu  eexxééccuuttééeess  eenn  ddeehhoorrss  dduu  MMaallii  

mmaaiiss  uuttiilliissééeess  aauu  MMaallii  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  mmaarrcchhéé  oouu  dduu  ccoonnttrraatt..      
  
PPoouurr  llee  ccaallccuull  dduu  mmoonnttaanntt  ddee  ll’’IImmppôôtt  ssuurr  lleess  BBéénnééffiicceess  IInndduussttrriieellss  eett  
CCoommmmeerrcciiaauuxx  oouu  ddee  ll’’IImmppôôtt  ssuurr  lleess  SSoocciiééttééss  aaiinnssii  qquuee  cceelluuii  ddee  llaa  TTaaxxee  ssuurr  llaa  
VVaalleeuurr  AAjjoouuttééee,,  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  FFiissccaallee  ::  

  
--  eexxiiggee  dduu  cclliieenntt  ééttaabbllii  aauu  MMaallii  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess  

9944  ((nnoouuvveeaauu))  eett  119977  dduu  CCooddee  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  eett  ddee  ll’’aarrttiiccllee  444400  
((nnoouuvveeaauu))  dduu  pprréésseenntt  LLiivvrree,,  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  ssoommmmeess  dduueess  àà  ttoouutt  
mmeemmbbrree  dduu  ggrroouuppeemmeenntt  nnee  ddiissppoossaanntt  ppaass  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ffiissccaall  ssttaabbllee  
aauu  MMaallii  ;;  

--  aapppplliiqquuee  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ggéénnéérraalleess  dduu  CCooddee  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  eett  
cceelllleess  dduu  pprréésseenntt  LLiivvrree,,  ss’’aaggiissssaanntt  ddeess  ssoommmmeess  dduueess  àà  ttoouutt  mmeemmbbrree  dduu  
ggrroouuppeemmeenntt  ddiissppoossaanntt  dd’’uunn  ééttaabblliisssseemmeenntt  ffiissccaall  ssttaabbllee  aauu  MMaallii  eett  dd’’uunn  
NNuumméérroo  dd’’IIddeennttiiffiiccaattiioonn  FFiissccaall  ddéélliivvrréé  aauu  MMaallii..    
  

EEnn  ccaass  ddee  ddééssaaccccoorrdd  oouu  ddee  ccoonntteessttaattiioonn,,  llee  ccoonnttrriibbuuaabbllee  ppeeuutt  ssaaiissiirr  llaa  
CCoommmmiissssiioonn  nnaattiioonnaallee  ddeess  IImmppôôttss  ccoommppoossééee  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  

  
aa))  PPrrééssiiddeenntt  ::  uunn  mmeemmbbrree  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  AAddmmiinniissttrraattiivvee  ddee  llaa  CCoouurr  

SSuupprrêêmmee  ;;  
bb))  MMeemmbbrreess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  ::    
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--  llee  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  oouu  ssoonn  rreepprréésseennttaanntt  aayyaanntt  llee  
ggrraaddee  dd’’iinnssppeecctteeuurr  ddeess  IImmppôôttss  ;;  

--  LLee  DDiirreecctteeuurr  NNaattiioonnaall  dduu  CCoommmmeerrccee  eett  ddee  llaa  ccoonnccuurrrreennccee  oouu  ssoonn  
rreepprréésseennttaanntt..  

cc))  LLee  MMooddéérraatteeuurr  dduu  CCaaddrree  ddee  CCoonncceerrttaattiioonn  ÉÉttaatt//SSeecctteeuurr  pprriivvéé  oouu  ssoonn  
rreepprréésseennttaanntt  ;;  

dd))  MMeemmbbrreess  rreepprréésseennttaanntt  lleess  ccoonnttrriibbuuaabblleess  ::  

--  TTrrooiiss  mmeemmbbrreess  ttiittuullaaiirreess  ddoonntt  uunn  ddééssiiggnnéé  ppaarr  lleess  aasssseemmbbllééeess  
ccoonnssuullaaiirreess,,  uunn  ppaarr  ll’’oorrddrree  ddeess  ccoommppttaabblleess  aaggrrééééss  eett  eexxppeerrttss  
ccoommppttaabblleess  aaggrrééééss  eett  uunn  ppaarr  ll’’oorrddrree  ddeess  ccoonnsseeiillss  ffiissccaauuxx  ;;  

--  TTrrooiiss  mmeemmbbrreess  ssuuppppllééaannttss  nnoommmmééss  ppaarr  cceess  aasssseemmbbllééeess..  
  

LLeess  mmeemmbbrreess  nnoonn  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ssoonntt  nnoommmmééss  ppoouurr  ttrrooiiss  
aannss,,  rreennoouuvveellaabblleess..  IIllss  ssoonntt  ssoouummiiss  aauuxx  oobblliiggaattiioonnss  dduu  sseeccrreett  pprrooffeessssiioonnnneell..  

  
LLaa  ccoommmmiissssiioonn  éémmeett  uunn  aavviiss..  

  

AArrttiiccllee  1100  

RRééaamméénnaaggeemmeenntt  dduu  LLiivvrree  ddee  PPrrooccéédduurreess  FFiissccaalleess  eenn  sseess  aarrttiicclleess  665500  ((nnoouuvveeaauu))  eett  666633  
((nnoouuvveeaauu))  ttrraaiittaanntt  ddeess  sseeuuiillss  ddee  ccoommppéétteennccee  rreessppeeccttiivveemmeenntt  eenn  mmaattiièèrree  ddee  jjuuggeemmeenntt  ddeess  
rrééccllaammaattiioonnss  ccoonntteennttiieeuusseess  eett  ddee  rreeccoouurrss  ggrraacciieeuuxx  

AA..  EExxppoosséé  ddeess  mmoottiiffss  

DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’aaddooppttiioonn  ddee  llaa  LLooii  nn°°1100--001155  dduu  3311  mmaaii  22001100  ppoorrttaanntt  
mmooddiiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  LLooii  nn°°0066--006688  dduu  2299  ddéécceemmbbrree  22000066  ppoorrttaanntt  LLiivvrree  ddee  
PPrrooccéédduurreess  FFiissccaalleess,,  lleess  sseeuuiillss  ddee  ccoommppéétteennccee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  jjuuggeemmeenntt  ddeess  
rrééccllaammaattiioonnss  ccoonntteennttiieeuusseess  eett  ddee  rreeccoouurrss  ggrraacciieeuuxx  oonntt  ééttéé  ffiixxééss  aaiinnssii  qquu’’iill  
ssuuiitt  ::  
    
EEnn  mmaattiièèrree  ddee  rrééccllaammaattiioonn  ccoonntteennttiieeuussee  ::  

  
--  llee  DDiirreecctteeuurr  ddeess  GGrraannddeess  EEnnttrreepprriisseess,,  llee  DDiirreecctteeuurr  ddeess  MMooyyeennnneess  

EEnnttrreepprriisseess,,  llee  DDiirreecctteeuurr  ddeess  IImmppôôttss  dduu  DDiissttrriicctt  ddee  BBaammaakkoo  oouu  llee  
DDiirreecctteeuurr  RRééggiioonnaall  ddeess  IImmppôôttss  ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  
rrééccllaammaattiioonnss  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  lliittiiggiieeuuxx  nnee  ddééppaassssee  ppaass    
55  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  IIll  ssttaattuuee  eenn  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  rrééccllaammaattiioonnss  
ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  eesstt  ccoommpprriiss  eennttrree  55  000000  000000  eett  1100  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
IIll  ttrraannssmmeett  aavveecc  aavviiss  mmoottiivvéé  aauu  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  lleess  
ddoossssiieerrss  ddee  rrééccllaammaattiioonnss  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  lliittiiggiieeuuxx  ddééppaassssee  
1100  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  

  
EEnn  mmaattiièèrree  ddee  rreeccoouurrss  ggrraacciieeuuxx  ::  

--  llee  sseerrvviiccee  ddeess  IImmppôôttss  cchhaarrggéé  dduu  ttrraaiitteemmeenntt  dduu  ccoonntteennttiieeuuxx  ffiissccaall  
iinnssttrruuiitt  lleess  ddeemmaannddeess  eett  lleess  ttrraannssmmeett,,  sseelloonn  llee  ccaass,,  aauu  DDiirreecctteeuurr  ddeess  
GGrraannddeess  EEnnttrreepprriisseess,,  aauu  DDiirreecctteeuurr  ddeess  MMooyyeennnneess  EEnnttrreepprriisseess,,  aauu  
DDiirreecctteeuurr  ddeess  IImmppôôttss  dduu  DDiissttrriicctt  ddee  BBaammaakkoo  oouu  aauu  DDiirreecctteeuurr  RRééggiioonnaall  
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ddeess  IImmppôôttss..  CChhaaccuunn  ddeess  rreessppoonnssaabblleess  pprréécciittééss  ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  
rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  nn’’eexxccééddaanntt  ppaass  11  000000  000000  ddee  FFrraannccss  eett  eenn  
pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  ccoommpprriisseess  eennttrree  11  000000  000000  eett        
55  000000  000000  ddee  FFrraannccss  ;;  

  
--  llee  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  

ddeemmaannddeess  ccoommpprriisseess  eennttrree  11  000000  000000  eett  55  000000  000000  ddee  FFrraannccss  eett  eenn  
pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  ssuuppéérriieeuurreess  àà  55  000000  000000  ddee  FFrraannccss  ;;    
  

--  llee  mmiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddeess  FFiinnaanncceess  ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  
ddeemmaannddeess  ssuuppéérriieeuurreess  àà  55  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  

  
LLeess  nniivveeaauuxx  ddeess  sseeuuiillss  ddee  ccoommppéétteennccee  ffiixxééss  ddaannss  cceettttee  llooii  nnee  rreeffllèètteenntt  pplluuss  llaa  
vviissiioonn  ddee  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  FFiissccaallee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  rreessppoonnssaabbiilliissaattiioonn  àà  ttrraavveerrss  
llaa  ddééllééggaattiioonn  ddee  ppoouuvvooiirr  eett  dd’’aamméélliioorraattiioonn  dduu  sseerrvviiccee  aauuxx  uussaaggeerrss  àà  ttrraavveerrss  llaa  
ddiilliiggeennccee  ddaannss  llee  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  ddoossssiieerrss  ddee  rrééccllaammaattiioonn..  EEnn  eeffffeett,,  lleess  sseeuuiillss  
ddee  ccoommppéétteennccee  ssoonntt  ffiixxééss  àà  ddeess  nniivveeaauuxx  ffaaiibblleess  qquuii  nnee  ffaavvoorriisseenntt  ppaass  llee  
ttrraaiitteemmeenntt  ddee  bbeeaauuccoouupp  ddee  ddoossssiieerrss  ppaarr  lleess  rreessppoonnssaabblleess  ((DDiirreecctteeuurr  ddeess  
GGrraannddeess  EEnnttrreepprriisseess,,  DDiirreecctteeuurr  ddeess  MMooyyeennnneess  EEnnttrreepprriisseess,,  DDiirreecctteeuurr  ddeess  
IImmppôôttss  dduu  DDiissttrriicctt  ddee  BBaammaakkoo  eett  DDiirreecctteeuurrss  RRééggiioonnaauuxx  ddeess  IImmppôôttss))  ddee  
ll’’eennccaaddrreemmeenntt  iinntteerrmmééddiiaaiirree,,  ttoouuttee  cchhoossee  ddee  nnaattuurree  àà  ccrrééeerr  uunn  eennggoorrggeemmeenntt  
aauu  nniivveeaauu  dduu  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss..  OOrr,,  llaa  DDiirreeccttiioonn  ddeess  GGrraannddeess  
EEnnttrreepprriisseess,,  llaa  DDiirreeccttiioonn  ddeess  MMooyyeennnneess  EEnnttrreepprriisseess,,  llaa  DDiirreeccttiioonn  ddeess  IImmppôôttss  
dduu  DDiissttrriicctt  ddee  BBaammaakkoo  eett  lleess  DDiirreeccttiioonnss  RRééggiioonnaalleess  ddeess  IImmppôôttss  oonntt  ééttéé  ddoottééeess  
cchhaaccuunnee  dd’’uunnee  DDiivviissiioonn  ssppéécciiffiiqquueemmeenntt  ddééddiiééee  aauu  ttrraaiitteemmeenntt  dduu  ccoonntteennttiieeuuxx  
ffiissccaall..    
  
PPoouurr  pprreennddrree  eenn  ccoommppttee  llaa  nnoouuvveellllee  vviissiioonn  ddee  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  FFiissccaallee,,  iill  eesstt  
pprrooppoosséé  ddee  rreehhaauusssseerr  lleess  sseeuuiillss  ddee  ccoommppéétteennccee  ddeess  ddiifffféérreennttss  iinntteerrvveennaannttss  
ddaannss  llaa  cchhaaîînnee  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  dduu  ccoonntteennttiieeuuxx  ddee  ll’’iimmppôôtt  aaiinnssii  qquu’’iill  ssuuiitt  ::  

EEnn  mmaattiièèrree  ddee  rrééccllaammaattiioonn  ccoonntteennttiieeuussee  ::  

  
--  llee  DDiirreecctteeuurr  ddeess  GGrraannddeess  EEnnttrreepprriisseess  ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  

rrééccllaammaattiioonnss  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  lliittiiggiieeuuxx  nnee  ddééppaassssee  ppaass  
2200  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  IIll  ssttaattuuee  eenn  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  
rrééccllaammaattiioonnss  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  2200  000000  000000  ddee  FFrraannccss  
mmaaiiss  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  5500  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  IIll  ttrraannssmmeett  aavveecc  aavviiss  
mmoottiivvéé  aauu  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  lleess  ddoossssiieerrss  ddee  rrééccllaammaattiioonnss  
ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  lliittiiggiieeuuxx  ddééppaassssee  5500  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  LLee  
DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  
ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  lliittiiggiieeuuxx  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà        
2200  000000  000000  ddee  FFrraannccss  mmaaiiss  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  5500  000000  000000  ddee  FFrraannccss  
eett  eenn  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  
lliittiiggiieeuuxx  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  5500  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  LLee  mmiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddeess  
FFiinnaanncceess  ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  
ddeess  ddrrooiittss  lliittiiggiieeuuxx  aa  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  ddéécciissiioonn  ddee  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  dduu  
DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  ;;    
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--  llee  DDiirreecctteeuurr  ddeess  MMooyyeennnneess  EEnnttrreepprriisseess  ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  
lleess  rrééccllaammaattiioonnss  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  lliittiiggiieeuuxx  nnee  ddééppaassssee  ppaass  
1100  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  IIll  ssttaattuuee  eenn  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  
rrééccllaammaattiioonnss  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  1100  000000  000000  ddee  FFrraannccss  
mmaaiiss  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  3300  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  IIll  ttrraannssmmeett  aavveecc  aavviiss  
mmoottiivvéé  aauu  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  lleess  ddoossssiieerrss  ddee  rrééccllaammaattiioonnss  
ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  lliittiiggiieeuuxx  ddééppaassssee  3300  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  LLee  
DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  
ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  lliittiiggiieeuuxx  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà        
1100  000000  000000  ddee  FFrraannccss  mmaaiiss  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  3300  000000  000000  ddee  FFrraannccss  
eett  eenn  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  
lliittiiggiieeuuxx  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  3300  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  LLee  mmiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddeess  
FFiinnaanncceess  ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  
ddeess  ddrrooiittss  lliittiiggiieeuuxx  aa  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  ddéécciissiioonn  ddee  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  dduu  
DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  ;;  
  

--  llee  DDiirreecctteeuurr  ddeess  IImmppôôttss  dduu  DDiissttrriicctt  ddee  BBaammaakkoo  ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  
rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  rrééccllaammaattiioonnss  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  lliittiiggiieeuuxx  nnee  
ddééppaassssee  ppaass  1100  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  IIll  ssttaattuuee  eenn  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  
rrééccllaammaattiioonnss  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  1100  000000  000000  FFrraannccss  mmaaiiss  
iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  2200  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  IIll  ttrraannssmmeett  aavveecc  aavviiss  mmoottiivvéé  
aauu  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  lleess  ddoossssiieerrss  ddee  rrééccllaammaattiioonnss  ddoonntt  llee  
mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  lliittiiggiieeuuxx  ddééppaassssee  2200  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  LLee  
DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  
ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  lliittiiggiieeuuxx  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  
1100  000000  000000  FFrraannccss  mmaaiiss  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  2200  000000  000000  ddee  FFrraannccss  eett  
eenn  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  
lliittiiggiieeuuxx  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  2200  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  LLee  mmiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddeess  
FFiinnaanncceess  ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  
ddeess  ddrrooiittss  lliittiiggiieeuuxx  aa  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  ddéécciissiioonn  ddee  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  dduu  
DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  ;;  
  

--  llee  DDiirreecctteeuurr  RRééggiioonnaall  ddeess  IImmppôôttss  ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  
rrééccllaammaattiioonnss  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  lliittiiggiieeuuxx  nnee  ddééppaassssee  ppaass    
55  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  IIll  ssttaattuuee  eenn  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  rrééccllaammaattiioonnss  
ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  lliittiiggiieeuuxx  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  55  000000  000000  mmaaiiss  
iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  1100  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  IIll  ttrraannssmmeett  aavveecc  aavviiss  mmoottiivvéé  
aauu  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  lleess  ddoossssiieerrss  ddee  rrééccllaammaattiioonnss  ddoonntt  llee  
mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  lliittiiggiieeuuxx  ddééppaassssee  1100  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  LLee  
DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  
ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  lliittiiggiieeuuxx  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà            
55  000000  000000  ddee  FFrraannccss  mmaaiiss  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  1100  000000  000000  ddee  FFrraannccss  eett  
eenn  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  
lliittiiggiieeuuxx  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  1100  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  LLee  mmiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddeess  
FFiinnaanncceess  ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  
ddeess  ddrrooiittss  lliittiiggiieeuuxx  aa  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  ddéécciissiioonn  ddee  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  dduu  
DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss..  
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EEnn  mmaattiièèrree  ddee  rreeccoouurrss  ggrraacciieeuuxx  ::  

--  llaa  DDiivviissiioonn  dduu  CCoonntteennttiieeuuxx  FFiissccaall  iinnssttrruuiitt  lleess  ddeemmaannddeess  eett  lleess  
ttrraannssmmeett,,  sseelloonn  llee  ccaass,,  aauu  DDiirreecctteeuurr  ddeess  GGrraannddeess  EEnnttrreepprriisseess,,  aauu  
DDiirreecctteeuurr  ddeess  MMooyyeennnneess  EEnnttrreepprriisseess,,  aauu  DDiirreecctteeuurr  ddeess  IImmppôôttss  dduu  
DDiissttrriicctt  ddee  BBaammaakkoo  oouu  aauu  DDiirreecctteeuurr  RRééggiioonnaall  ddeess  IImmppôôttss  ;;  
  

--  llee  DDiirreecctteeuurr  ddeess  GGrraannddeess  EEnnttrreepprriisseess  ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  
ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  nn’’eexxccééddeenntt  ppaass  2200  000000  000000  ddee  
FFrraannccss  eett  eenn  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  
ddrrooiittss  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà    2200  000000  000000  mmaaiiss  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  3300  000000  000000  
ddee  FFrraannccss..  IIll  ttrraannssmmeett  aavveecc  aavviiss  mmoottiivvéé  aauu  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddeess  
IImmppôôttss  lleess  ddoossssiieerrss  ddee  rreeccoouurrss  ggrraacciieeuuxx  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  
ddééppaassssee  3300  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  LLee  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  
ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  
eesstt  2200  000000  000000  mmaaiiss  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  3300  000000  000000  ddee  FFrraannccss  eett  eenn  
pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  eesstt  
ssuuppéérriieeuurr  àà  3300  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  LLee  mmiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddeess  FFiinnaanncceess  
ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  qquuii  oonntt  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  
ddéécciissiioonn  ddee  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  dduu  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  ;;  
  

--  llee  DDiirreecctteeuurr  ddeess  MMooyyeennnneess  EEnnttrreepprriisseess  ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  
lleess  ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  nn’’eexxccééddeenntt  ppaass  1100  000000  000000  
ddee  FFrraannccss  eett  eenn  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  
ddrrooiittss  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà    1100  000000  000000  mmaaiiss  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  2200  000000  000000  
ddee  FFrraannccss..  IIll  ttrraannssmmeett  aavveecc  aavviiss  mmoottiivvéé  aauu  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddeess  
IImmppôôttss  lleess  ddoossssiieerrss  ddee  rreeccoouurrss  ggrraacciieeuuxx  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  
ddééppaassssee  2200  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  LLee  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  
ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  
eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà    1100  000000  000000  mmaaiiss  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  2200  000000  000000  ddee  
FFrraannccss  eett  eenn  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  
ddrrooiittss  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  2200  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  LLee  mmiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddeess  
FFiinnaanncceess  ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  qquuii  oonntt  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  
dd’’uunnee  ddéécciissiioonn  ddee  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  dduu  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  ;;  
  

--  LLee  DDiirreecctteeuurr  ddeess  IImmppôôttss  dduu  DDiissttrriicctt  ddee  BBaammaakkoo  ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  
rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  nn’’eexxccééddeenntt  ppaass  
88  000000  000000  ddee  FFrraannccss  eett  eenn  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  
mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà    88  000000  000000  mmaaiiss  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  
1155  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  IIll  ttrraannssmmeett  aavveecc  aavviiss  mmoottiivvéé  aauu  DDiirreecctteeuurr  
GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  lleess  ddoossssiieerrss  ddee  rreeccoouurrss  ggrraacciieeuuxx  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  
ddeess  ddrrooiittss  ddééppaassssee  1155  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  LLee  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddeess  
IImmppôôttss  ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  
ddeess  ddrrooiittss  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà    88  000000  000000  mmaaiiss  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall                
1155  000000  000000  ddee  FFrraannccss  eett  eenn  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  
mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  1155  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  LLee  mmiinniissttrree  
cchhaarrggéé  ddeess  FFiinnaanncceess  ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  qquuii  
oonntt  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  ddéécciissiioonn  ddee  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  dduu  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  
ddeess  IImmppôôttss  ;;  
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--  llee  DDiirreecctteeuurr  RRééggiioonnaall  ddeess  IImmppôôttss  ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  
ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  nn’’eexxccééddeenntt  ppaass  55..000000..000000  ddee  
FFrraannccss  eett  eenn  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  
ddrrooiittss  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  55  000000  000000  mmaaiiss  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  1100  000000  000000  ddee  
FFrraannccss..  IIll  ttrraannssmmeett  aavveecc  aavviiss  mmoottiivvéé  aauu  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  
lleess  ddoossssiieerrss  ddee  rreeccoouurrss  ggrraacciieeuuxx  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  ddééppaassssee  
1100  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  LLee  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  ssttaattuuee  eenn  
ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  eesstt  
ssuuppéérriieeuurr  àà    55  000000  000000  mmaaiiss  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  1100  000000  000000  ddee  FFrraannccss  eett  
eenn  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  eesstt  
ssuuppéérriieeuurr  àà  1100  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  LLee  mmiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddeess  FFiinnaanncceess  
ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  qquuii  oonntt  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  
ddéécciissiioonn  ddee  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  dduu  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss..  

  

BB..  TTeexxttee  
  

LLeess  aarrttiicclleess  665500  ((nnoouuvveeaauu))  eett  666633  ((nnoouuvveeaauu))  dduu  LLiivvrree  ddee  PPrrooccéédduurreess  FFiissccaalleess    
ssoonntt  aabbrrooggééss  eett  rreemmppllaaccééss  ppaarr  ccee  qquuii  ssuuiitt  ::  
  

aarrttiiccllee  665500  AA  ::  LL’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ssttaattuuee  ssuurr  lleess  ddoossssiieerrss  ddee  rrééccllaammaattiioonnss  
ccoonntteennttiieeuusseess  ssuuiivvaanntt  lleess  nniivveeaauuxx  ddee  ccoommppéétteennccee  ffiixxééss  aaiinnssii  qquu’’iill  ssuuiitt  ::  

  

--  llee  DDiirreecctteeuurr  ddeess  GGrraannddeess  EEnnttrreepprriisseess  ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  
rrééccllaammaattiioonnss  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  lliittiiggiieeuuxx  nnee  ddééppaassssee  ppaass  
2200  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  IIll  ssttaattuuee  eenn  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  
rrééccllaammaattiioonnss  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  lliittiiggiieeuuxx  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  
2200  000000  000000  ddee  FFrraannccss  mmaaiiss  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  5500  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
IIll  ttrraannssmmeett  aavveecc  aavviiss  mmoottiivvéé  aauu  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  lleess  
ddoossssiieerrss  ddee  rrééccllaammaattiioonnss  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  lliittiiggiieeuuxx  ddééppaassssee  
5500  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  LLee  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  ssttaattuuee  eenn  
ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  lliittiiggiieeuuxx  
eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  2200  000000  000000  ddee  FFrraannccss  mmaaiiss  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà        
5500  000000  000000  ddee  FFrraannccss  eett  eenn  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  
mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  lliittiiggiieeuuxx  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  5500  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  LLee  
mmiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddeess  FFiinnaanncceess  ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  
ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  lliittiiggiieeuuxx  aa  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  
ddéécciissiioonn  ddee  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  dduu  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss..    

  

--  llee  DDiirreecctteeuurr  ddeess  MMooyyeennnneess  EEnnttrreepprriisseess  ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  
lleess  rrééccllaammaattiioonnss  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  lliittiiggiieeuuxx  nnee  ddééppaassssee  ppaass  
1100  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  IIll  ssttaattuuee  eenn  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  
rrééccllaammaattiioonnss  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  lliittiiggiieeuuxx  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  
1100  000000  000000  FFrraannccss  mmaaiiss  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  3300  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  IIll  
ttrraannssmmeett  aavveecc  aavviiss  mmoottiivvéé  aauu  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  lleess  
ddoossssiieerrss  ddee  rrééccllaammaattiioonnss  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  lliittiiggiieeuuxx  ddééppaassssee  
3300  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  LLee  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  ssttaattuuee  eenn  
ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  lliittiiggiieeuuxx  
eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  1100  000000  000000  ddee  FFrraannccss  mmaaiiss  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà        
3300  000000  000000  ddee  FFrraannccss  eett  eenn  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  
mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  lliittiiggiieeuuxx  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  3300  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  LLee  
mmiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddeess  FFiinnaanncceess  ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  
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ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  lliittiiggiieeuuxx  aa  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  
ddéécciissiioonn  ddee  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  dduu  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  ;;  
  

--  llee  DDiirreecctteeuurr  ddeess  IImmppôôttss  dduu  DDiissttrriicctt  ddee  BBaammaakkoo  ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  
rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  rrééccllaammaattiioonnss  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  lliittiiggiieeuuxx  nnee  
ddééppaassssee  ppaass  1100  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  IIll  ssttaattuuee  eenn  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  
rrééccllaammaattiioonnss  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  lliittiiggiieeuuxx  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  
1100  000000  000000  ddee  FFrraannccss  mmaaiiss  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  2200  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
IIll  ttrraannssmmeett  aavveecc  aavviiss  mmoottiivvéé  aauu  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  lleess  
ddoossssiieerrss  ddee  rrééccllaammaattiioonnss  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  lliittiiggiieeuuxx  ddééppaassssee  
2200  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  LLee  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  ssttaattuuee  eenn  
ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  lliittiiggiieeuuxx  
eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  1100  000000  000000  ddee  FFrraannccss  mmaaiiss  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  
2200  000000  000000  ddee  FFrraannccss  eett  eenn  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  
mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  lliittiiggiieeuuxx  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  2200  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  LLee  
mmiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddeess  FFiinnaanncceess  ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  
ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  lliittiiggiieeuuxx  aa  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  
ddéécciissiioonn  ddee  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  dduu  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  ;;  
  

--  llee  DDiirreecctteeuurr  RRééggiioonnaall  ddeess  IImmppôôttss  ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  
rrééccllaammaattiioonnss  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  lliittiiggiieeuuxx  nnee  ddééppaassssee  ppaass    
55  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  IIll  ssttaattuuee  eenn  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  rrééccllaammaattiioonnss  
ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  lliittiiggiieeuuxx  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  55  000000  000000  mmaaiiss  
iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  1100  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  IIll  ttrraannssmmeett  aavveecc  aavviiss  mmoottiivvéé  
aauu  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  lleess  ddoossssiieerrss  ddee  rrééccllaammaattiioonnss  ddoonntt  llee  
mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  lliittiiggiieeuuxx  ddééppaassssee  1100  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  LLee  
DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  
ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  lliittiiggiieeuuxx  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà            
55  000000  000000  ddee  FFrraannccss  mmaaiiss  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  1100  000000  000000  ddee  FFrraannccss  eett  
eenn  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  
lliittiiggiieeuuxx  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  1100  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  LLee  mmiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddeess  
FFiinnaanncceess  ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  
ddeess  ddrrooiittss  lliittiiggiieeuuxx  aa  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  ddéécciissiioonn  ddee  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  dduu  
DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss..  

  

aarrttiiccllee  666633  AA  ::  LL’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ssttaattuuee  ssuurr  lleess  ddoossssiieerrss  ddee  rreeccoouurrss  ggrraacciieeuuxx  
ssuuiivvaanntt  lleess  nniivveeaauuxx  ddee  ccoommppéétteennccee  ffiixxééss  aaiinnssii  qquu’’iill  ssuuiitt  ::  
  

--  llee  DDiirreecctteeuurr  ddeess  GGrraannddeess  EEnnttrreepprriisseess  ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  
lleess  ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  nn’’eexxccèèddee  ppaass  2200  000000  000000  
ddee  FFrraannccss  eett  eenn  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  
ddeess  ddrrooiittss  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  2200  000000  000000  mmaaiiss  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  
3300  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  IIll  ttrraannssmmeett  aavveecc  aavviiss  mmoottiivvéé  aauu  DDiirreecctteeuurr  
GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  lleess  ddoossssiieerrss  ddee  rreeccoouurrss  ggrraacciieeuuxx  ddoonntt  llee  
mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  ddééppaassssee  3300  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  LLee  DDiirreecctteeuurr  
GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  ddoonntt  
llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  2200  000000  000000  mmaaiiss  iinnfféérriieeuurr  oouu  
ééggaall  3300  000000  000000  ddee  FFrraannccss  eett  eenn  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  
ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  3300  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
LLee  mmiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddeess  FFiinnaanncceess  ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  
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ddeemmaannddeess  qquuii  oonntt  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  ddéécciissiioonn  ddee  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  dduu  
DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  ;;    

  

--  llee  DDiirreecctteeuurr  ddeess  MMooyyeennnneess  EEnnttrreepprriisseess  ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  
lleess  ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  nn’’eexxccèèddee  ppaass  1100  000000  000000  
ddee  FFrraannccss  eett  eenn  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  
ddeess  ddrrooiittss  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  1100  000000  000000  mmaaiiss  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  
2200  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  IIll  ttrraannssmmeett  aavveecc  aavviiss  mmoottiivvéé  aauu  DDiirreecctteeuurr  
GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  lleess  ddoossssiieerrss  ddee  rreeccoouurrss  ggrraacciieeuuxx  ddoonntt  llee  
mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  ddééppaassssee  2200  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  LLee  DDiirreecctteeuurr  
GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  ddoonntt  
llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  1100  000000  000000  mmaaiiss  iinnfféérriieeuurr  oouu  
ééggaall  2200  000000  000000  ddee  FFrraannccss  eett  eenn  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  
ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  2200  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
LLee  mmiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddeess  FFiinnaanncceess  ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  
ddeemmaannddeess  qquuii  oonntt  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  ddéécciissiioonn  ddee  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  dduu  
DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  ;;  

  

--  LLee  DDiirreecctteeuurr  ddeess  IImmppôôttss  dduu  DDiissttrriicctt  ddee  BBaammaakkoo  ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  
rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  nn’’eexxccèèddee  ppaass  
88  000000  000000  ddee  FFrraannccss  eett  eenn  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  
mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  88  000000  000000  mmaaiiss  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  
1155  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  IIll  ttrraannssmmeett  aavveecc  aavviiss  mmoottiivvéé  aauu  DDiirreecctteeuurr  
GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  lleess  ddoossssiieerrss  ddee  rreeccoouurrss  ggrraacciieeuuxx  ddoonntt  llee  
mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  ddééppaassssee  1155  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  LLee  DDiirreecctteeuurr  
GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  ddoonntt  
llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  88  000000  000000  mmaaiiss  iinnfféérriieeuurr  oouu  
ééggaall  àà  1155  000000  000000  ddee  FFrraannccss  eett  eenn  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  
ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  1155  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  
LLee  mmiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddeess  FFiinnaanncceess  ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  
ddeemmaannddeess  qquuii  oonntt  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  ddéécciissiioonn  ddee  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  dduu  
DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  ;;  
  

--  llee  DDiirreecctteeuurr  RRééggiioonnaall  ddeess  IImmppôôttss  ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  
ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  nn’’eexxccèèddee  ppaass  55  000000  000000  ddee  
FFrraannccss  eett  eenn  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  
ddrrooiittss  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  55  000000  000000  mmaaiiss  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  1100  000000  000000  
ddee  FFrraannccss..  IIll  ttrraannssmmeett  aavveecc  aavviiss  mmoottiivvéé  aauu  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddeess  
IImmppôôttss  lleess  ddoossssiieerrss  ddee  rreeccoouurrss  ggrraacciieeuuxx  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ddrrooiittss  
ddééppaassssee  1100  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  LLee  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  
ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  
ddrrooiittss  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  55  000000  000000  mmaaiiss  iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  1100  000000  000000  
ddee  FFrraannccss  eett  eenn  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  
ddeess  ddrrooiittss  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  àà  1100  000000  000000  ddee  FFrraannccss..  LLee  mmiinniissttrree  cchhaarrggéé  
ddeess  FFiinnaanncceess  ssttaattuuee  eenn  ddeerrnniieerr  rreessssoorrtt  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  qquuii  oonntt  
ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  ddéécciissiioonn  ddee  pprreemmiieerr  rreessssoorrtt  dduu  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  
ddeess  IImmppôôttss..  

                    BBaammaakkoo,,  llee  33  ddéécceemmbbrree  22001133..    


