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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

Loi n° 14/005 du 11 février 2014 portant  régime 
fiscal, douanier, parafiscal, des recettes non fiscales 
et de change applicables aux conventions de 
collaboration et aux projets de coopération 

Exposé des motifs 

LLaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  ss’’eesstt  

eennggaaggééee  ddaannss  uunn  vvaassttee  pprrooggrraammmmee  ddee  rreeccoonnssttrruuccttiioonn    eett  

ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeessttiinnéé  àà  ddootteerr  llee  ppaayyss  

dd’’iinnffrraassttrruuccttuurreess  ddee  bbaassee  vviissaanntt  àà  aamméélliioorreerr    llee  bbiieenn--êêttrree  

ssoocciiaall  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn..  

PPoouurr  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  ccee  pprrooggrraammmmee,,  llaa  mmiissee  eenn  

ppllaaccee  dd’’uunnee  ssttrraattééggiiee  bbaassééee  ssuurr  uunn  ppaarrtteennaarriiaatt  ppuubblliicc--

pprriivvéé  vviissaanntt  llaa  mmoobbiilliissaattiioonn  ddeess  ffoonnddss  iimmppoorrttaannttss  ppoouurr  lleess  

pprroojjeettss  ddee  ccooooppéérraattiioonn  ddaannss  ddiivveerrss  ddoommaaiinneess  ccrrééaatteeuurrss  

ddee  rriicchheessssee  nnoottaammmmeenntt  lleess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ddee  bbaassee  eett  lleess  

rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess,,  eennttrree  aauuttrreess  lleess  ssuubbssttaanncceess  

mmiinnéérraalleess,,  lleess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess,,  llaa  ffoorrêêtt,,  ll’’eeaauu,,  ss’’aavvèèrree  

iinnddiissppeennssaabbllee..  

EEnn  eeffffeett,,  ccee  ppaarrtteennaarriiaatt  ppeerrmmeettttrraa  àà  llaa  RRééppuubblliiqquuee  

DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  ddee  rrééaalliisseerr  ll’’iinnccoorrppoorraattiioonn,,  ppaarr  

aannttiicciippaattiioonn,,  ddaannss  sseess  ffiinnaanncceess,,  ddeess  rreevveennuuss  pprroovveennaanntt  

ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ffuuttuurree  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess..  

DDaannss  llee  ccaaddrree  dduu  ppaarrtteennaarriiaatt  ppuubblliicc--pprriivvéé  àà  mmeettttrree  eenn  

œœuuvvrree  aauu  ttrraavveerrss  ddeess  ccoonnvveennttiioonnss  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn,,  dd’’uunnee  

ppaarrtt,,  lleess  eennttrreepprriisseess,,  ggrroouuppeemmeennttss  dd’’eennttrreepprriisseess,,  ssoocciiééttééss  

oouu  ééttaabblliisssseemmeennttss  iinnttéérreessssééss  ss’’eennggaaggeenntt  àà  eexxééccuutteerr  lleess  

pprroojjeettss  dd’’iinnffrraassttrruuccttuurreess  eett  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  

nnaattuurreelllleess  eenn  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  eett,,  

dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,  ll’’EEttaatt  ss’’eennggaaggee  àà  ggaarraannttiirr  lleess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  

rrééaalliissééss..    

IIll  ccoonnvviieenntt  dd’’iinnddiiqquueerr  qquuee  nnoottrree  ppaayyss  aa  mmiiss  eenn  ppllaaccee  

uunn  aarrsseennaall  jjuurriiddiiqquuee  iimmppoorrttaanntt  ddaannss  llee  ssoouuccii  ddee  ssuusscciitteerr  

ll’’ééllaann  iinnvveessttiisssseeuurr  aauu  rreeggaarrdd  ddeess  ppootteennttiiaalliittééss  nnaattuurreelllleess  

ddoonntt  iill  rreeggoorrggee  nnoottaammmmeenntt  ddaannss  lleess  sseecctteeuurrss  mmiinniieerr,,  

aaggrriiccoollee,,  ffoorreessttiieerr,,  ddee  ll’’hhyyddrraauulliiqquuee  eett  ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess..  

IIll  ss’’aaggiitt,,  eennttrree  aauuttrree,,  dduu  CCooddee  ddeess  iinnvveessttiisssseemmeennttss,,  dduu  

CCooddee  mmiinniieerr,,  dduu  CCooddee  ffoorreessttiieerr,,  dduu  CCooddee  ddeess  ddoouuaanneess,,  ddee  

llaa  llooii  ppoorrttaanntt  pprriinncciippeess  ffoonnddaammeennttaauuxx  rreellaattiiffss  àà  

ll’’aaggrriiccuullttuurree,,  ddee  llaa  llooii  ppoorrttaanntt  rrééggiimmee  ggéénnéérraall  ddeess  

hhyyddrrooccaarrbbuurreess  eett  ddee  llaa  llooii  ssuurr  llaa  TTaaxxee  ssuurr  llaa  VVaalleeuurr  

AAjjoouuttééee..  

NNééaannmmooiinnss,,  eenn  rraaiissoonn  ddee  llaa  ssppéécciiffiicciittéé  ddeess  pprroojjeettss  ddee  

ccooooppéérraattiioonn  oouu  ddeess  pprroojjeettss  ccoonnnneexxeess  eett  ccoommppttee  tteennuu  

nnoottaammmmeenntt  ddee  ll’’iimmppoorrttaannccee  dduu  ffiinnaanncceemmeenntt  àà  mmoobbiilliisseerr,,  iill  

ppaarraaîîtt  nnéécceessssaaiirree  ddee  pprréévvooiirr  uunn  ccaaddrree  jjuurriiddiiqquuee  ppaarrttiiccuulliieerr  

eett  uunn  rrééggiimmee  ssppéécciiaall  aapppplliiccaabbllee  àà  ddeess  pprroojjeettss  ppoorrttaanntt,,  

dd’’uunnee  ppaarrtt,,  ssuurr  lleess  mmooddaalliittééss  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  eett  ddee  

rreemmbboouurrsseemmeenntt  ddeess  rreessssoouurrcceess  mmoobbiilliissééeess  eett,,  dd’’aauuttrree  

ppaarrtt,,  ssuurr  llee  rrééggiimmee  ffiissccaall,,  ddoouuaanniieerr,,  ddeess  rreecceetttteess  nnoonn  

ffiissccaalleess  eett  ddee  cchhaannggee  ppaarrttiiccuulliieerr..  

LLee  ccaarraaccttèèrree  ppaarrttiiccuulliieerr  dduuddiitt  rrééggiimmee  ssee  jjuussttiiffiiee  ppaarr  llee  

ssoouuccii  dd’’iinncciitteerr  lleess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  eenn  vvuuee  ddee  llaa  

rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  sseecctteeuurrss  ppoorrtteeuurrss  ddeess  rriicchheesssseess  eett,,  ppaarr  

vvooiiee  ddee  ccoonnssééqquueennccee,,  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt..  

  CCeeppeennddaanntt,,  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  cceess  ddeerrnniieerrss  tteexxtteess  

ssuusscciittee  cceerrttaaiinnss  pprroobbllèèmmeess  dd’’oorrddrree  ffiissccaall,,  ddoouuaanniieerr,,  nnoonn  

ffiissccaall  eett  ppaarraaffiissccaall  aavveecc  ccoonnssééqquueennccee  qquuee  lleess  eennttrreepprriisseess  

ssee  vvooiieenntt  ppaarrffooiiss  ssoouummiisseess  àà  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ddrrooiitt  

ccoommmmuunn..  

Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014



18 février 2014                                        Journal Officiel de la République Démocratique du Congo                           Première partie – n° spécial 

 

3                                                 4 

DD’’ooùù  iill  aappppaarraaîîtt  iimmppoorrttaanntt  ddee  pprrooppoosseerr  ddeess  mmeessuurreess  

aaddaappttééeess  aauuxx  ssppéécciiffiicciittééss  aaccttuueelllleess,,  ddee  ffaaççoonn  àà  ffaacciilliitteerr  

ll’’eennvvooll..  

LLaa  pprréésseennttee  llooii  aa  ll’’aavvaannttaaggee  ddee  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee,,  

ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’aarrttiiccllee  117744,,  aalliinnééaa  33  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  

uunn  rrééggiimmee  ppaarrttiiccuulliieerr  ppoouurr  lleess  ppeerrcceeppttiioonnss  ddeess  ddrrooiittss,,  

iimmppôôttss  eett  ttaaxxeess  ttaanntt  aauu  nniivveeaauu  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  cceennttrraall  

qquuee  ddeess  PPrroovviinncceess  eett  EEnnttiittééss  TTeerrrriittoorriiaalleess  DDéécceennttrraalliissééeess..  

LLaa  pprréésseennttee  llooii  ccoommpprreenndd  qquuaattrree  ttiittrreess  ::  

TTiittrree  II  ::  DDeess  ddiissppoossiittiioonnss  ggéénnéérraalleess  

TTiittrree  IIII  ::  DDeess  ddiissppoossiittiioonnss  ssppéécciiffiiqquueess  aapppplliiccaabblleess  aauu  

ppaarrtteennaarriiaatt  ppuubblliicc--pprriivvee  eett  aauuxx  pprroojjeettss  ddee  

ccooooppéérraattiioonn  

TTiittrree  IIIIII  ::  DDuu  rrééggiimmee  ffiissccaall,,  ddoouuaanniieerr,,  ppaarraaffiissccaall,,  ddee  

rreecceetttteess  nnoonn  ffiissccaalleess  eett  ddee  cchhaannggee  

aapppplliiccaabblleess  aauuxx  ccoonnvveennttiioonnss  ddee  

ccoollllaabboorraattiioonn  eett  aauuxx  pprroojjeettss  ddee  ccooooppéérraattiioonn  

TTiittrree  IIVV  ::  DDeess    ddiissppoossiittiioonnss  ttrraannssiittooiirreess  eett  ffiinnaalleess..    

TTeellllee  eesstt  ll’’ééccoonnoommiiee  ggéénnéérraallee  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..  

Loi    

LL’’AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  eett  llee  SSéénnaatt  oonntt  eexxaammiinnéé  ;;  

LL’’AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  aa  aaddooppttéé  ;;  

LLee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  pprroommuullgguuee  llaa  LLooii  

ddoonntt  llaa  tteenneeuurr  ssuuiitt  ::  

TITRE 1ER : DES DISPOSITIONS GENERALES 

Chapitre 1er : De l’objet, des définitions et du champ 
d’application 

Section 1ère : De l’objet 

Article 1 

LLaa  pprréésseennttee  llooii  ffiixxee  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  eett  llee  

rrééggiimmee  ffiissccaall,,  ddoouuaanniieerr,,  ppaarraaffiissccaall,,  ddee  rreecceetttteess  nnoonn  

ffiissccaalleess  eett  ddee  cchhaannggee  aapppplliiccaabblleess  aauuxx  ccoonnvveennttiioonnss  ddee  

ccoollllaabboorraattiioonn  eett  aauuxx  pprroojjeettss  ddee  ccooooppéérraattiioonn  ddaannss  llee  ccaaddrree  

dduu  ppaarrtteennaarriiaatt  ppuubblliicc--pprriivvéé..  

Section 2 : Des définitions  

Article 2  

AAuuxx  tteerrmmeess  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  oonn  eenntteenndd  ppaarr  ::  

11..  AAccttiivviittééss  ééttrraannggèèrreess  ::  ttoouuttee  aaccttiivviittéé  qquuii  nnee  rreennttrree  nnii  

ddaannss  ll’’oobbjjeett  nnii  ddaannss  lleess  oobbjjeeccttiiffss  ddee  llaa  CCoonnvveennttiioonn  ddee  

ccoollllaabboorraattiioonn  eett  ddee  sseess  ccoonnvveennttiioonnss  ccoonnnneexxeess  ;;  

22..  CCoonnvveennttiioonn  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn  ::  ccoonnvveennttiioonn  ccoonncclluuee  

eennttrree  ll’’EEttaatt  eett  uunn  ggrroouuppeemmeenntt  dd’’eennttrreepprriissee,,  uunnee  

eennttrreepprriissee  oouu  dd’’aauuttrreess  iinnssttiittuuttiioonnss  ppoorrttaanntt  ssuurr  uunn  

pprroojjeett  ddee  ccooooppéérraattiioonn  ssuusscceeppttiibbllee  ddee  ccoonnttrriibbuueerr  ddee  

ffaaççoonn  ssuubbssttaannttiieellllee  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  

eett//oouu  ssoocciiaall  dduu  ppaayyss  ;;  

33..  CCoonnvveennttiioonn  ccoonnnneexxee  ::  ttoouuttee  ccoonnvveennttiioonn  ccoonncclluuee  

ddaannss  lleess  mmêêmmeess  ccoonnddiittiioonnss  qquu’’uunnee  ccoonnvveennttiioonn  ddee  

ccoollllaabboorraattiioonn  eett  vviissaanntt  àà  aatttteeiinnddrree  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dd’’uunn  

oouu  pplluussiieeuurrss  oobbjjeeccttiiffss,,  dd’’uunnee  oouu  pplluussiieeuurrss  

ccoommppoossaanntteess  dduu  pprroojjeett  ddee  ccooooppéérraattiioonn  qquuii  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  

dd’’uunn  ccoonnttrraatt  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn  ;;  

44..  GGrroouuppeemmeenntt  ::  ddeeuuxx  oouu  pplluussiieeuurrss  eennttrreepprriisseess,,  

ssoocciiééttééss  eett//oouu  ééttaabblliisssseemmeennttss  qquuii  ccoonnccoouurreenntt  aauu  

ffiinnaanncceemmeenntt  eett  àà  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  ggrraannddss  ttrraavvaauuxx  ;;  

55..  PPaarrtteennaarriiaatt  ppuubblliicc--pprriivvéé  ::  uunn  mmooddee  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  

ppaarr  lleeqquueell  llaa  ppuuiissssaannccee  ppuubblliiqquuee  ffaaiitt  aappppeell  àà  ddeess  

pprreessttaattaaiirreess  pprriivvééss,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunnee  ccoonnvveennttiioonn  

ddee  ccoollllaabboorraattiioonn  ppoouurr  ffiinnaanncceerr  eett  ggéérreerr  ddeess  pprroojjeettss  

ppuubblliiccss  dd’’iinnffrraassttrruuccttuurreess,,  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  dd’’oouuvvrraaggeess,,  

dd’’ééqquuiippeemmeenntt  oouu  ttoouutt  aauuttrree  iinnvveessttiisssseemmeenntt  

nnéécceessssaaiirree  aauu  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  ssuurr  uunnee  lloonngguuee  dduurrééee  ;;  

66..    PPrroojjeett  ccoonnnneexxee  ::  ttoouutt  pprroojjeett  mmiiss  eenn  ppllaaccee  ddaannss  lleess  

mmêêmmeess  ccoonnddiittiioonnss  qquu’’uunn  pprroojjeett  ddee  ccooooppéérraattiioonn  eett  

vviissaanntt  àà  aatttteeiinnddrree  uunn  oouu  pplluussiieeuurrss  oobbjjeeccttiiffss  dd’’uunn  

pprroojjeett  ddee  ccooooppéérraattiioonn  nnoottaammmmeenntt  lleess  pprroojjeettss  ddee  

ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  cceennttrraallee  hhyyddrrooéélleeccttrriiqquuee,,  ddee  rréésseeaauu  

dd’’éélleeccttrriicciittéé,,  ddee  rroouutteess,,  ddee  cchheemmiinnss  ddee  ffeerr  ;;  

77..  PPrroojjeett  ddee  ccooooppéérraattiioonn  ::  pprroojjeett  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  

mmoobbiilliisseerr  ddeess  rreessssoouurrcceess  ffiinnaanncciièèrreess  nnéécceessssaaiirreess  

aaffiinn  ddee  rrééaalliisseerr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  eett  

ssoocciiaall  dduu  ppaayyss  ddee  ffaaççoonn  ssuubbssttaannttiieellllee..  LLee  pprroojjeett  ddee  

ccooooppéérraattiioonn  ppoorrttee  ssuurr  lleess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ddee  bbaassee  eett  

lleess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  nnoottaammmmeenntt  lleess  mmiinneess,,  lleess  

hhyyddrrooccaarrbbuurreess,,    lleess  ffoorrêêttss  eett  lleess  eeaauuxx  ;;  

88..  PPrroojjeett  dd’’iinnffrraassttrruuccttuurreess  ::  pprroojjeett  ppoorrttaanntt  ssuurr  lleess  

ttrraavvaauuxx  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  iinnttéérriieeuurr,,  lleess  ttrraavvaauuxx  ddee  

ggéénniiee  cciivviill  eett  lleess  ttrraavvaauuxx  ppuubblliiccss  rrééaalliissééss  ppaarr  lleess  

eennttrreepprriisseess,,  ggrroouuppeemmeenntt  dd’’eennttrreepprriisseess,,  ssoocciiééttééss  oouu  

ééttaabblliisssseemmeennttss  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ddee  

ccoollllaabboorraattiioonn  ;;  

99..  PPrroojjeett  mmiinniieerr  ::  ttoouutt  pprroojjeett  vviissaanntt  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dd’’uunn  

ggiisseemmeenntt  mmiinniieerr  mmiiss  ssuurr  ppiieedd  ppaarr  lleess  ppaarrttiieess  àà  llaa  

ccoonnvveennttiioonn  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn..  LLee  pprroojjeett  mmiinniieerr  

ccoommpprreenndd  ééggaalleemmeenntt  ttoouuss  lleess  pprroojjeettss  qquuii  

ccoonnttrriibbuueerroonntt  àà  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dduu  pprroojjeett  ddee  

ccooooppéérraattiioonn  tteellss  qquuee  lleess  pprroojjeettss  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  
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cceennttrraallee  hhyyddrrooéélleeccttrriiqquuee,,  ddee  rréésseeaauu  dd’’éélleeccttrriicciittéé,,  ddee  

rroouutteess,,  ddee  cchheemmiinnss  ddee  ffeerr  ;;  

1100..  SSoocciiééttéé  ccoommmmuunnee  ::  ssoocciiééttéé  ccrrééééee  eennttrree,,  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  

ll’’EEttaatt  eett//oouu  uunnee  eennttrreepprriissee  ddee  ll’’EEttaatt  ddééssiiggnnééee  ppaarr  ccee  

ddeerrnniieerr  eett,,  dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,  ll’’eennttrreepprriissee  oouu  llee  ggrroouuppeemmeenntt  

dd’’eennttrreepprriisseess  aayyaanntt  ccoonncclluu  uunnee  ccoonnvveennttiioonn  ddee  

ccoollllaabboorraattiioonn  oouu  eennccoorree  uunnee  aauuttrree  ssoocciiééttéé  

ccoommmmuunnee  ;;  

1111..  TTiittrree  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ::  ttiittrree  ppeerrmmeettttaanntt  àà  llaa  ssoocciiééttéé  

ccoommmmuunnee  dd’’eexxppllooiitteerr  ll’’aaccttiivviittéé  ppoouurr  llaaqquueellllee  eellllee  aa  ééttéé  

ccoonnssttiittuuééee..  IIll  ss’’aaggiitt  ssooiitt  ddeess  ttiittrreess  mmiinniieerrss,,  ssooiitt  ddeess  

ttiittrreess  ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess,,  ssooiitt  ddeess  ttiittrreess  ffoorreessttiieerrss,,  

sseelloonn  llee  ccaass  oouu  ddee  ttoouuss  aauuttrreess  ttiittrreess  ppeerrmmeettttaanntt  

ll’’eexxeerrcciiccee  dd’’uunnee  aaccttiivviittéé  ééccoonnoommiiqquuee  ;;  

1122..  TTrraavvaauuxx  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  IInnttéérriieeuurr  ::  TTrraavvaauuxx  ddee  

ggéénniiee  cciivviill  eett  ttrraavvaauuxx  ppuubblliiccss..  

Section 3 : Du champ d’application 

Article 3  

LLaa  pprréésseennttee  llooii  ss’’aapppplliiqquuee  aauuxx    eennttrreepprriisseess,,  

ggrroouuppeemmeennttss  dd’’eennttrreepprriisseess,,  ssoocciiééttééss  eett//oouu  ééttaabblliisssseemmeennttss  

aayyaanntt  ccoonncclluu  ddeess  ccoonnvveennttiioonnss  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  llee  

GGoouuvveerrnneemmeenntt  aaiinnssii  qquu’’aauuxx  eennttrreepprriisseess  ccrrééééeess  eenn  vveerrttuu  

ddeess  ccoonnvveennttiioonnss  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn  oouu  ssoocciiééttééss  ccoommmmuunneess,,  

aauuxx  ssoouuss--ttrraaiittaannttss  lliiééss  ppaarr  uunn  ccoonnttrraatt  ddee  ssoouuss--ttrraaiittaannccee  eett  

uuttiilleemmeenntt  ccoommmmuunniiqquuéé  aauuxx  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  ffiissccaalleess,,  

ddoouuaanniièèrree,,  ddee  rreecceetttteess  nnoonn  ffiissccaalleess  aaiinnssii  qquu’’aauuxx  aauuttrreess  

sseerrvviicceess  iinntteerrvveennaannttss  eett  aauuxx  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  ffiissccaalleess  

pprroovviinncciiaalleess..  

Article 4 

TToouuttee  nnoouuvveellllee  llééggiissllaattiioonn  ddee  ddrrooiitt  ccoommmmuunn  

ccoommppoorrttaanntt  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ffiissccaalleess,,  ddoouuaanniièèrreess,,  

ppaarraaffiissccaalleess,,  nnoonn  ffiissccaalleess  eett  ddee  cchhaannggee  pplluuss  ffaavvoorraabblleess  

qquuee  cceelllleess  ccoonntteennuueess  ddaannss  llaa  pprréésseennttee  llooii,,    ssoonntt  

iimmmmééddiiaatteemmeenntt  aapppplliiccaabblleess  ddee  pplleeiinn  ddrrooiitt,,  aauuxx  

eennttrreepprriisseess,,  ggrroouuppeemmeenntt  dd’’eennttrreepprriisseess,,  ssoocciiééttééss  oouu  

ééttaabblliisssseemmeennttss  ssiiggnnaattaaiirreess  dd’’uunnee  ccoonnvveennttiioonn  ddee  

ccoollllaabboorraattiioonn  eett  dd’’uunnee  ccoonnvveennttiioonn  ccoonnnneexxee..  

Article 5  

SSaannss  pprrééjjuuddiiccee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  TTiittrree  IIIIII  ddee  llaa  

pprréésseennttee  llooii,,  lleess  llooiiss  rrééggiissssaanntt  lleess  sseecctteeuurrss  ddeess  mmiinneess,,  

ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess,,  ddee  llaa  ffoorrêêtt,,  ddee  ll’’aaggrriiccuullttuurree,,  ddee  ll’’eeaauu  eett  

ddee  ll’’éélleeccttrriicciittéé  ss’’aapppplliiqquueenntt  aauuxx  ccoonnvveennttiioonnss  ddee  

ccoollllaabboorraattiioonn  eett  pprroojjeettss  ddee  ccooooppéérraattiioonn..  

 

TITRE II : DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES 
APPLICABLES AU PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE 

Chapitre 1er : Des modalités de conclusion des 
conventions de collaboration  

Section 1ère : De la conclusion des conventions de 
collaboration et prise d’effet 

Article 6  

SSoonntt  éélliiggiibblleess  àà  ccoonncclluurree  uunnee  ccoonnvveennttiioonn  ddee  

ccoollllaabboorraattiioonn,,  lleess  eennttrreepprriisseess,,  ggrroouuppeemmeenntt  dd’’eennttrreepprriisseess,,  

ssoocciiééttééss  eett//oouu  ééttaabblliisssseemmeennttss  aayyaanntt  uunnee  ppeerrssoonnnnaalliittéé  

mmoorraallee,,  ddee  ddrrooiitt  pprriivvéé  oouu  ddee  ddrrooiitt  ppuubblliicc,,  ddee  ddrrooiitt  

ccoonnggoollaaiiss  oouu  ddee  ddrrooiitt  ééttrraannggeerr  eett  ppoouuvvaanntt  jjuussttiiffiieerr  ddee  

mmooyyeennss  tteecchhnniiqquueess  eett  ffiinnaanncciieerrss  ssuuffffiissaannttss  ppoouurr  mmeenneerr  àà  

bbiieenn  uunn  pprroojjeett  ddee  ccooooppéérraattiioonn  oouu  ppoouuvvaanntt  mmoobbiilliisseerr  lleessddiittss  

mmooyyeennss  aauupprrèèss  ddeess  bbaaiilllleeuurrss  ddeess  ffoonnddss..  

Article 7  

UUnn  ddééccrreett  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ddéélliibbéérréé  eenn  CCoonnsseeiill  

ddeess  mmiinniissttrreess  ddéétteerrmmiinnee  lleess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’éélliiggiibbiilliittéé  eett  llee  

ccoonntteennuu  ddeess  ccoonnvveennttiioonnss  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn..  TToouutteeffooiiss,,  lleess  

ccoonnddiittiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ssoonntt  rreeqquuiisseess  ::  

11..  llaa  vvaalleeuurr  ddeess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  nnee  ddooiitt  ppaass  êêttrree  

iinnfféérriieeuurree  àà  ll’’ééqquuiivvaalleenntt  eenn  ffrraannccss  ccoonnggoollaaiiss  dd’’uunn  

mmiilllliiaarrdd  ddee  ddoollllaarrss  aamméérriiccaaiinnss  ;;  

22..  llaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddeess  ccllaauusseess  ssoocciiaalleess  eett  

eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  ;;  

33..  llaa  pprréésseennttaattiioonn  dd’’uunnee  ooffffrree  ssoouuss  ffoorrmmee  dd’’uunn  mmoonnttaaggee  

ffiinnaanncciieerr  ssuurr  llee  pprroojjeett  ;;  

44..  ll’’eennggaaggeemmeenntt  dd’’aassssuurreerr  llee  ttrraannssffeerrtt  ddee  llaa  

tteecchhnnoollooggiiee  ;;  

55..  ll’’eennggaaggeemmeenntt  ddee  nnee  rreeccoouurriirr  àà  llaa  mmaaiinn--dd’’œœuuvvrree  

ééttrraannggèèrree  qquuee  lloorrssqquuee  lleess  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  eett  

ccoommppéétteenncceess  nnee  ssoonntt  ppaass  ddiissppoonniibblleess  llooccaalleemmeenntt..  

Article 8  

DDéélliibbéérrééee  eenn  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess,,  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ddee  

ccoollllaabboorraattiioonn  eesstt  ssiiggnnééee  ppoouurr  llaa  ppaarrttiiee  RRééppuubblliiqquuee  

DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  ppaarr  llee  MMiinniissttrree  dduu  

GGoouuvveerrnneemmeenntt  cceennttrraall  sseeccttoorriieell  eett  lleess  MMiinniissttrreess  dduu  

GGoouuvveerrnneemmeenntt  cceennttrraall  aayyaanntt  rreessppeeccttiivveemmeenntt  lleess  ffiinnaanncceess  

eett  llee  bbuuddggeett  ddaannss  lleeuurrss  aattttrriibbuuttiioonnss..  AAuu  ccaass  ooùù  llaa  

ccoonnvveennttiioonn  pprréévvooiitt  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddiirreeccttee  ddee  ll’’EEttaatt  oouu  

dd’’uunnee  eennttrreepprriissee  ddee  ddrrooiitt  ppuubblliicc,,  ddaannss  llaa  ssoocciiééttéé  

ccoommmmuunnee,,  llee  MMiinniissttrree  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  cceennttrraall  aayyaanntt  llee  

PPoorrtteeffeeuuiillllee  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss  eesstt  ééggaalleemmeenntt  

ssiiggnnaattaaiirree..  
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LLaa  ccoonnvveennttiioonn  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn  vviissééee  àà  ll’’aalliinnééaa  11eerr  dduu  

pprréésseenntt  aarrttiiccllee  eesstt  ssaannccttiioonnnnééee  ppaarr  ddééccrreett  dduu  PPrreemmiieerr  

mmiinniissttrree..  

Section  22  ::  DDeess  mmooddaalliittééss  ddee  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  pprroojjeettss  

ddee  ccooooppéérraattiioonn    

Article 9 

PPoouurr  rrééaalliisseerr  llee  pprroojjeett  ddee  ccooooppéérraattiioonn,,  ll’’EEttaatt  oouu  

ll’’eennttrreepprriissee  ddee  ll’’EEttaatt  ddééssiiggnnééee  ppaarr  lluuii  eett  ll’’eennttrreepprriissee,,  llee  

ggrroouuppeemmeenntt  dd’’eennttrreepprriissee,,  llaa  ssoocciiééttéé  eett//oouu  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  

aayyaanntt  ccoonncclluu  uunnee  ccoonnvveennttiioonn  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn  ccrrééeenntt  uunnee  

oouu  pplluussiieeuurrss  ssoocciiééttééss  ccoommmmuunneess  eenn  vvuuee  ddee  llaa  rrééaalliissaattiioonn  

ddeess  oobbjjeeccttiiffss  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn..  

SSaannss  pprrééjjuuddiiccee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  llééggaalleess  eenn  vviigguueeuurr,,  

lleess  mmooddaalliittééss  ddee  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  pprroojjeettss  ddee  ccooooppéérraattiioonn  

ssoonntt  ddééffiinniieess  ddaannss  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn..  

Chapitre II : Des modalités de financement et de 
remboursement des financements des projets de 

coopération  

Section 1ère : Du financement des projets de 
coopération 

Article 10  

LLeess  eennttrreepprriisseess,,  llee  ggrroouuppeemmeenntt  dd’’eennttrreepprriisseess,,  

ssoocciiééttééss  oouu  ééttaabblliisssseemmeennttss  qquuii  oonntt  ccoonncclluu  ddeess  

ccoonnvveennttiioonnss  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  ll’’EEttaatt  mmoobbiilliisseenntt  ddeess  

ffiinnaanncceemmeennttss  nnéécceessssaaiirreess,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ééttuuddeess  ddee  

ffaaiissaabbiilliittéé,,  ppoouurr  rrééaalliisseerr  lleess  pprroojjeettss  ddee  ccooooppéérraattiioonn  eett  lleess  

pprroojjeettss  ccoonnnneexxeess  ddaannss  lleess  ddoommaaiinneess  ffaaiissaanntt  ll’’oobbjjeett  ddee  

lleeuurrss  ccoonnvveennttiioonnss  rreessppeeccttiivveess  eett  ppoorrttaanntt  nnoottaammmmeenntt  ssuurr  

lleess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ddee  bbaassee  aaiinnssii  qquuee  ssuurr  lleess  rreessssoouurrcceess  

nnaattuurreelllleess..  

SSii  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn  ppoorrttee  ssuurr  

ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  nnoottaammmmeenntt  lleess  

ssuubbssttaanncceess  mmiinnéérraalleess,,  llaa  ffoorrêêtt,,  lleess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess,,  lleess  

eeaauuxx,,  cceelllleess--ccii  ddooiivveenntt  aauu  pprrééaallaabbllee  ffaaiirree  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  

cceerrttiiffiiccaattiioonn  ppaarr  ddeess  ccaabbiinneettss  ssppéécciiaalliissééss..  

Article 11  

LLee  ccooûûtt  dduu  pprroojjeett,,    oobbjjeett  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ddee  

ccoollllaabboorraattiioonn,,  ééqquuiivvaauutt  aauu  ccooûûtt  ttoottaall,,  ttoouuss  ddrrooiittss  eett  ttaaxxeess  

ccoommpprriiss,,  ddee  ttoouuttee  ooppéérraattiioonn  ddee  ccrrééaattiioonn  oouu  dd’’eexxtteennssiioonn  

dd’’aaccttiivviittééss,,  nnoottaammmmeenntt  ll’’aaccqquuiissiittiioonn  ddeess  tteerrrraaiinnss,,  

mmaattéérriieellss,,  mmaattéérriiaauuxx  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  oouuttiillllaaggee  eett  llee  

bbeessooiinn  eenn  ffoonnddss  ddee  rroouulleemmeenntt..  

 

Section 2 : Du remboursement des financements des 
projets de coopération 

Article 12  

LLee  rreemmbboouurrsseemmeenntt  ddeess  ffiinnaanncceemmeennttss  ddeess  pprroojjeettss  ddee  

ccooooppéérraattiioonn  ssee  ffaaiitt  ssuurr  lleess  rreevveennuuss  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  

ccoommmmuunnee..  

Chapitre III : Du pilotage, de la coordination et du 
suivi des conventions de collaboration  

Article 13 

LLee  ppiilloottaaggee,,  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  eett  llee  ssuuiivvii    ddeess  

ccoonnvveennttiioonnss  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn    ssoonntt  aassssuurrééss  ppaarr  uunn  

ééttaabblliisssseemmeenntt  ppuubblliicc..  

UUnn  ddééccrreett  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ddéélliibbéérréé  eenn  CCoonnsseeiill  

ddeess  mmiinniissttrreess  eenn  ffiixxee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  eett  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt..  

TITRE III : DU REGIME FISCAL, DOUANIER, 
PARAFISCAL, DE RECETTES NON  FISCALES, ET DE 

CHANGE APPLICABLE AUX CONVENTIONS DE 
COLLABORATION ET AUX PROJETS DE 

COOPERATION 

Chapitre 1 : Du régime fiscal, douanier et de recettes 
non fiscales 

Section 1ère : Du régime fiscal, douanier et de 
recettes non fiscales  

Article 14  

SSaannss  pprrééjjuuddiiccee  ddeess  aavvaannttaaggeess  ffiissccaauuxx,,  ddoouuaanniieerrss,,  

nnoonn  ffiissccaauuxx  aaccccoorrddééss  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  llooiiss  eett  ééddiittss  eenn  

vviigguueeuurr  oouu  eenn  vveerrttuu  ddee  cceeuuxx--ccii  eett  hhoorrmmiiss  lleess  iimmppôôttss,,  

ddrrooiittss,,  rreeddeevvaanncceess  eett  ttaaxxeess  vviissééss  àà  ll’’aarrttiiccllee  1155  ddee  llaa  

pprréésseennttee  llooii,,  lleess  eennttrreepprriisseess,,  ggrroouuppeemmeennttss  dd’’eennttrreepprriisseess,,  

ssoocciiééttééss,,  ééttaabblliisssseemmeennttss  oouu  eennttrreepprriisseess  ccrrééééeess  eenn  vveerrttuu  

ddeess  ccoonnvveennttiioonnss  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn,,  qquuii  eexxééccuutteenntt  llaa  

ccoonnvveennttiioonn  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn  eett  lleess  ccoonnvveennttiioonnss  ccoonnnneexxeess,,  

ssoonntt  eexxoonnéérrééss  ddeess  iimmppôôttss,,  ddrrooiittss,,  ttaaxxeess,,  ddrrooiittss  ddee  

ddoouuaanneess,,  rreeddeevvaanncceess  aauu  nniivveeaauu  nnaattiioonnaall,,  pprroovviinncciiaall  eett  

mmuunniicciippaall,,  ddiirreeccttss  oouu  iinnddiirreeccttss,,  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr,,  àà  ll’’iimmppoorrtt  oouu  àà  

ll’’eexxppoorrtt,,  ppaayyaabblleess  eenn  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  

CCoonnggoo,,  ppoouurr  aauuttaanntt  qquu’’iillss  ssooiieenntt  ssttrriicctteemmeenntt  lliiééss  àà  llaa  

ccoonnvveennttiioonn  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn  eett  aauuxx  pprroojjeettss  ddee  ccooooppéérraattiioonn..  

LLeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aalliinnééaa  pprrééccééddeenntt  ss’’aapppplliiqquueenntt  

aauuxx  ssoouuss--ttrraaiittaannttss  ddaannss  lleess  lliimmiitteess  ddeess  pprreessttaattiioonnss  oouu  

aaccttiivviittééss  lliiééeess  eexxcclluussiivveemmeenntt  àà  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ddee  

ccoollllaabboorraattiioonn  eett  aauuxx  pprroojjeettss  ddee  ccooooppéérraattiioonn  ppeennddaanntt  llaa  

dduurrééee  dduu  pprroojjeett..  
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SSaannss  pprrééjjuuddiiccee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aalliinnééaass  11  eett  22  ccii--

ddeessssuuss,,  lleess  pprrooccéédduurreess  ffiissccaalleess  eett  ddoouuaanniièèrreess  aaiinnssii  qquuee  

cceelllleess  rreellaattiivveess  aauuxx  rreecceetttteess  nnoonn  ffiissccaalleess  aapppplliiccaabblleess  ssoonntt  

cceelllleess  dduu  ddrrooiitt  ccoommmmuunn..  

Article 15 

LLeess  eexxoonnéérraattiioonnss  vviissééeess  àà  ll’’aarrttiiccllee  1144  ddee  llaa  pprréésseennttee  

llooii  nnee  ss’’aapppplliiqquueenntt  ppaass  aauuxx  iimmppôôttss,,  ddrrooiittss,,  rreeddeevvaanncceess  eett  

ttaaxxeess  ccii--aapprrèèss  ::  

11..  RReeddeevvaanncceess  ppoouurr  lleess  sseerrvviicceess  rreenndduuss  ;;  

22..  RReeddeevvaannccee  iinnffoorrmmaattiiqquuee  ;;  

33..  TTaaxxee  ddee  cciirrccuullaattiioonn  rroouuttiièèrree  ;;  

44..  IImmppôôtt  ssuurr  llee  vvééhhiiccuullee  àà  ll’’eexxcceeppttiioonn  ddeess  vvééhhiiccuulleess  

uuttiilliissééss  àà  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  ttrraavvaauuxx  rreellaattiiffss  àà  llaa  

ccoonnvveennttiioonn  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn  eett    aauuxx  pprroojjeettss  ddee  

ccooooppéérraattiioonn  ;;  

55..  IImmppôôtt  ssuurr  lleess  bbéénnééffiicceess  eett  pprrooffiittss  àà  llaa  ffiinn  dduu  

rreemmbboouurrsseemmeenntt  ddeess  ffiinnaanncceemmeennttss  ;;  

66..  IImmppôôtt  eexxcceeppttiioonnnneell  ssuurr  lleess  rréémmuunnéérraattiioonnss  dduu  

ppeerrssoonnnneell  eexxppaattrriiéé  ;;  

77..  IImmppôôtt  ssuurr  lleess  rreevveennuuss  llooccaattiiffss  ;;  

88..  IImmppôôtt  ssuurr  lleess  rreevveennuuss  mmoobbiilliieerrss  àà  ll’’eexxcceeppttiioonn  ddee  cceelluuii  

ffrraappppaanntt  lleess  iinnttéérrêêttss  ddeess  ccaappiittaauuxx  eemmpprruunnttééss  àà  ddeess  

ffiinnss  pprrooffeessssiioonnnneellss  eenn  ffaavveeuurr  ddeess  ttiieerrss  pprrêêtteeuurrss  ;;  

99..  TTaaxxee  ssuurr  llaa  vvaalleeuurr  aajjoouuttééee  ;;  

1100..  IImmppôôtt  pprrooffeessssiioonnnneell  ssuurr  lleess  rréémmuunnéérraattiioonnss  ;;  

1111..  DDrrooiittss  ssuuppeerrffiicciiaaiirreess  ;;  

1122..  RReeddeevvaannccee  mmiinniièèrree  ;;  

1133..  FFrraaiiss  eett  ppaaiieemmeennttss  rreellaattiiffss  àà  llaa  ddeemmaannddee,,  àà  ll’’ooccttrrooii,,  

aauu  ttrraannssffeerrtt  eett  àà  llaa  cceessssiioonn  ddeess  ddrrooiittss  eett  ttiittrreess  

mmiinniieerrss  ;;  

1144..  RRooyyaallttiieess  ;;  

1155..  DDrrooiittss  dd’’aacccciisseess  ;;  

1166..  MMaarrggee  ddiissttrriibbuuaabbllee  ;;  

1177..  DDrrooiitt  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee  ll’’EEttaatt  ;;  

1188..  BBoonnuuss  pprréévvuuss  ddaannss  lleess  sseecctteeuurrss  ddeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  

eett  ddeess  mmiinneess  ;;  

1199..  PPrrooffiitt  ooiill  ;;  

2200..  PPaass  ddee  ppoorrttee  ;;  

2211..  RReeddeevvaanncceess  rroouuttiièèrreess  ;;  

2222..  DDrrooiittss,,  rreeddeevvaanncceess  eett  ttaaxxeess  ddeess  sseecctteeuurrss  ffoorreessttiieerr,,  

ddee  ll’’eeaauu  eett  ddee  ll’’éélleeccttrriicciittéé  ;;  

2233..  DDrrooiittss,,  rreeddeevvaanncceess  eett  ttaaxxeess  dduu  sseecctteeuurr  ddee  llaa  

ttééllééccoommmmuunniiccaattiioonn;;  

2244..  DDrrooiittss,,  rreeddeevvaanncceess  eett  ttaaxxeess  rreellaattiiffss  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  

ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ;;  

2255..  TTaaxxee  ppoouurr  ll’’oobbtteennttiioonn  ddee  llaa  ccaarrttee  ddee  ttrraavvaaiill  ppoouurr  

ééttrraannggeerr..  

Article 16  

LLeess  eennttrreepprriisseess,,  ggrroouuppeemmeennttss  dd’’eennttrreepprriisseess,,  ssoocciiééttééss,,  

ééttaabblliisssseemmeennttss  oouu  eennttrreepprriisseess  ccrrééééeess  eenn  vveerrttuu  ddeess  

ccoonnvveennttiioonnss  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn  oouu  eennttrreepprriisseess  ccoommmmuunneess  

bbéénnééffiicciiaanntt  ddee  ll’’eexxoonnéérraattiioonn  pprréévvuuee  àà  ll’’aarrttiiccllee  1144  ddee  llaa  

pprréésseennttee  llooii  ddeemmeeuurreenntt  rreeddeevvaabblleess  llééggaauuxx  ddee  ttoouuss  iimmppôôttss  

eett  ttaaxxeess  ppoouurr  lleessqquueellss  iillss  nnee  ssoonntt  qquuee  ssiimmpplleess  ccoolllleecctteeuurrss..  

Article 17  

SSaannss  pprrééjjuuddiiccee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess  1144  eett  1155  

ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  lleess  eennttrreepprriisseess,,  ggrroouuppeemmeenntt  

dd’’eennttrreepprriisseess,,  ssoocciiééttééss  oouu  ééttaabblliisssseemmeennttss  éévvoolluuaanntt  ddaannss  

llee  ccaaddrree  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn  eett    aauuxx  pprroojjeettss  

ddee  ccooooppéérraattiioonn  ssoonntt  aassssuujjeettttiiss  aauuxx  ttaaxxeess  dduueess  aavveecc  

ccoonnttrreeppaarrttiiee..  

Article 18 

  UUnn  aarrrrêêttéé  iinntteerrmmiinniissttéérriieell  dduu  MMiinniissttrree  dduu  sseecctteeuurr  

dd’’aaccttiivviittééss  ccoonncceerrnnéé  eett  cceelluuii  aayyaanntt  lleess  ffiinnaanncceess  ddaannss  sseess  

aattttrriibbuuttiioonnss  ffiixxee  lleess  mmooddaalliittééss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  1155  ddee  llaa  pprréésseennttee  

llooii..    

Section 2 : Des importations des objets de 
déménagement 

Article 19  

LLeess  oobbjjeettss  ddee  ddéémméénnaaggeemmeennttss  aappppaarrtteennaanntt  aauu  

ppeerrssoonnnneell  eemmppllooyyéé  ppaarr  uunnee  eennttrreepprriissee,,  uunn  ggrroouuppeemmeenntt  

dd’’eennttrreepprriisseess,,  uunnee  ssoocciiééttéé,,  uunn  ééttaabblliisssseemmeenntt  oouu  ddeess  

eennttrreepprriisseess  ccrrééééeess  eenn  vveerrttuu  ddeess  ccoonnvveennttiioonnss  ddee  

ccoollllaabboorraattiioonn,,  qquuii  ss’’ooccccuuppee  ddeess  ggrraannddss  ttrraavvaauuxx  eenn  

eexxééccuuttiioonn  ddee    llaa  ccoonnvveennttiioonn  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn  eett  ddee  sseess  

ccoonnvveennttiioonnss  ccoonnnneexxeess  ssoonntt  eexxoonnéérrééss  ddeess  ddrrooiittss  eett    ttaaxxeess  

àà  ll’’iimmppoorrttaattiioonn  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauu  CCooddee  ddeess  ddoouuaanneess..  

Section 3 : De la mise en consommation sur le 
Territoire national des biens importés  

Article 20 

  LLeess  mmaattéérriieellss,,  lleess  bbiieennss  eett  lleess  ééqquuiippeemmeennttss  iimmppoorrttééss  

ssoouuss  llee  rrééggiimmee  ddoouuaanniieerr  pprriivviillééggiiéé,,  pprréévvuu  ddaannss  llaa  pprréésseennttee  

llooii,,  nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ccééddééss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall  ssaannss  

aauuttoorriissaattiioonn  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddeess  ddoouuaanneess..  

LLeess  mmaattéérriieellss,,  lleess  bbiieennss  eett  lleess  ééqquuiippeemmeennttss  iimmppoorrttééss  

ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn  eett  ddeess  

pprroojjeettss  ddee  ccooooppéérraattiioonn  ppeeuuvveenntt  êêttrree  mmiiss  eenn  

ccoonnssoommmmaattiioonn  oouu  ccééddééss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall  
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mmooyyeennnnaanntt  ppaaiieemmeenntt  ddeess  ddrrooiittss  eett  ttaaxxeess  àà  ll’’iimmppoorrttaattiioonn,,  

aauu  ttaauuxx  eenn  vviigguueeuurr  àà  llaa  ddaattee  ddee  mmiissee  eenn  ccoonnssoommmmaattiioonn..  

Article 21  

LLaa  lliissttee  ddeess  bbiieennss,,  mmaattéérriieellss  eett  ééqquuiippeemmeennttss  iimmppoorrttééss  

ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  ccoonnvveennttiioonnss  eett  ddeess  pprroojjeettss  ddee  

ccooooppéérraattiioonn  eesstt  aapppprroouuvvééee  ppaarr  aarrrrêêttéé  iinntteerrmmiinniissttéérriieell  dduu  

MMiinniissttrree  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  cceennttrraall  dduu  sseecctteeuurr  eett  cceelluuii  

aayyaanntt  lleess  ffiinnaanncceess  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss..  

LLeessddiittss  bbiieennss  nnee  ddooiivveenntt  ppaass  êêttrree  oobbssoollèètteess  nnii  

pprréésseenntteerr  uunn  ddaannggeerr  ssuurr  lleess  ppllaannss  eennvviirroonnnneemmeennttaall  eett  

ssaanniittaaiirree..  

Article 22  

LLeess  mmaattéérriieellss  eett  eennggiinnss  nnéécceessssaaiirreess  àà  llaa  rrééaalliissaattiioonn  

ddeess  ttrraavvaauuxx  oouu  oouuvvrraaggeess  dd’’iinnffrraassttrruuccttuurreess  eett//oouu  ddeess  

pprroojjeettss  ccoonnnneexxeess  ppeeuuvveenntt  êêttrree  iimmppoorrttééss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  

nnaattiioonnaall  ssoouuss  llee  rrééggiimmee  dd’’aaddmmiissssiioonn  tteemmppoorraaiirree,,  ssuurr  

aauuttoorriissaattiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  ddeess  ddoouuaanneess  ddaannss  lleess  

ccoonnddiittiioonnss  pprréévvuueess  ppaarr  llee  CCooddee  ddeess  ddoouuaanneess..  

LLeess  mmaattéérriieellss  pprrooffeessssiioonnnneellss  eett  eennggiinnss  nnéécceessssaaiirreess  àà  

llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  ttrraavvaauuxx  oouu  oouuvvrraaggeess  ffaaiissaanntt  ll’’oobbjjeett  ddee  llaa  

ccoonnvveennttiioonn  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn  eett  iimmppoorrttééss  ppaarr  lleess  ssoouuss--

ttrraaiittaannttss  ppeeuuvveenntt  bbéénnééffiicciieerr  dduu  rrééggiimmee  vviisséé  àà  ll’’aalliinnééaa  

pprrééccééddeenntt..  

DDaannss  ccee  ccaass,,  llee  ccooûûtt  ddee  llooccaattiioonn  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss  

iimmppoorrttééss  ssoouuss  llee  rrééggiimmee  dd’’aaddmmiissssiioonn  tteemmppoorraaiirree  eesstt  

iinnccoorrppoorréé  ddaannss  llee  ccooûûtt  ttoottaall  dduu  pprroojjeett  vviisséé  àà  ll’’aarrttiiccllee  1111  ddee  

llaa  pprréésseennttee  llooii..  

Section 4 : Du régime fiscal, douanier et des recettes 
non fiscales applicable aux activités 
étrangères 

Article 23  

SSaannss  pprrééjjuuddiiccee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess  1144  eett  1155  

ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  lleess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  dduu  rrééggiimmee  ffiissccaall,,  

ddoouuaanniieerr,,  ppaarraaffiissccaall,,  ddee  rreecceetttteess  nnoonn  ffiissccaalleess  eett  dduu  rrééggiimmee  

ddee  cchhaannggee  ssoonntt  ssoouummiiss  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  ddeess  

aaccttiivviittééss  ééttrraannggèèrreess,,  aauu  ddrrooiitt  ccoommmmuunn  aaiinnssii  qquu’’aauuxx  

rreeddeevvaanncceess  eett  ttaaxxeess  qquuii  ccoonnttrriibbuueenntt  aauu  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  

ddeess  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  eett  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss..    

Section 5 : De l’arrêt ou arrivée à terme du projet 

Article 24 

EEnn  ccaass  dd’’aarrrrêêtt  oouu  dd’’aarrrriivvééee  àà  tteerrmmee  dd’’uunn  pprroojjeett  ddee  

ccooooppéérraattiioonn  oouu  dd’’uunn  pprroojjeett  ccoonnnneexxee,,  lleess  mmaattéérriieellss,,  bbiieennss  

eett  ééqquuiippeemmeennttss  aayyaanntt  bbéénnééffiicciiéé  dduu  rrééggiimmee  pprriivviillééggiiéé  eenn  

mmaattiièèrree  ddoouuaanniièèrree  ddooiivveenntt,,  ssooiitt  êêttrree  rrééeexxppoorrttééss,,  ssooiitt  êêttrree  

mmiiss  eenn  ccoonnssoommmmaattiioonn  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall  aapprrèèss  

aajjuusstteemmeenntt  dduu  rrééggiimmee  ddoouuaanniieerr  ppaarr  llee  ppaaiieemmeenntt  ddeess  ddrrooiittss  

eett  ttaaxxeess..  

LLaa  ddééccllaarraattiioonn  ddee  ll’’aarrrrêêtt  ddeess  ttrraavvaauuxx  ddooiitt  êêttrree  

iimmmmééddiiaatteemmeenntt  ffaaiittee  aauuxx  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  ddeess  ddoouuaanneess  eett  

ddeess  iimmppôôttss  aaiinnssii  qquu’’aauuxx  aauuttrreess  sseerrvviicceess  eett  MMiinniissttèèrreess  

iimmpplliiqquuééss..  

Article 25 

LLee  ttrraannssffeerrtt  ddeess  bbiieennss,,  mmaattéérriieellss  eett//oouu  ééqquuiippeemmeennttss  

nnoonn  oobbssoollèètteess  eett  nnoonn  ddaannggeerreeuuxx  dd’’uunn  pprroojjeett  àà  uunn  aauuttrree  

ddooiitt  ffaaiirree  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  aauuttoorriissaattiioonn  pprrééaallaabbllee  ddee  

ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddeess  ddoouuaanneess..  

Chapitre II : Du régime parafiscal 

Article 26  

LLeess  mmooddaalliittééss  dd’’aapppplliiccaattiioonn  dduu    rrééggiimmee  ppaarraaffiissccaall  ssoonntt  

ffiixxééeess  ppaarr  vvooiiee  dd’’aarrrrêêttéé  iinntteerrmmiinniissttéérriieell  dduu  MMiinniissttrree  dduu  

sseecctteeuurr  dd’’aaccttiivviittéé  ccoonncceerrnnéé  eett  ddee  cceelluuii  aayyaanntt  lleess  ffiinnaanncceess  

ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss..  

Chapitre III : Du régime de change 

Article 27  

LL’’EEttaatt  ggaarraannttiitt  aauuxx  eennttrreepprriisseess,,  ggrroouuppeemmeenntt  

dd’’eennttrreepprriisseess,,  ssoocciiééttééss  oouu  ééttaabblliisssseemmeennttss  eett  àà  lleeuurrss  

aaccttiioonnnnaaiirreess,,  llee  lliibbrree  ttrraannssffeerrtt  ddee  rreevveennuuss  eett  ccaappiittaauuxx  

ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  RRèègglleemmeennttaattiioonn  ddee  cchhaannggee  eenn  

vviigguueeuurr..    

IIll  ggaarraannttiitt,,  eenn  oouuttrree,,  llaa  lliibbrree  oouuvveerrttuurree  ddeess  ccoommpptteess  

bbaannccaaiirreess  eenn  ddeevviisseess  eett  eenn  mmoonnnnaaiiee  llooccaallee  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  dduu  

ppaayyss..  

LLeess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’oouuvveerrttuurree  ddeess  ccoommpptteess  bbaannccaaiirreess,,  

lleess  mmooddaalliittééss  ddee  ttrraannssffeerrtt,,  llaa  ddéétteennttiioonn,,  llee  ccoonnttrrôôllee  ssoonntt  

ffiixxééss  ppaarr  lleess  llooiiss  eenn  vviigguueeuurr..    

TITRE IV : DES  DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET 
FINALES 

Article 28  

LLeess  ggaarraannttiieess  eett  aavvaannttaaggeess  ddééjjàà  ccoonnsseennttiiss  aauuxx  

eennttrreepprriisseess,,  ggrroouuppeemmeennttss  dd’’eennttrreepprriisseess,,  ssoocciiééttééss,,  

ééttaabblliisssseemmeennttss  oouu  eennttrreepprriisseess  ccrrééééeess  eenn  vveerrttuu  ddeess  

ccoonnvveennttiioonnss  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn  ccoonncclluueess  eennttrree  llee  

GGoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  

eett  llee  ggrroouuppeemmeenntt  dd’’eennttrreepprriisseess  ééttrraannggèèrreess  aannttéérriieeuurreess  àà  

llaa  pprréésseennttee  llooii,,  nnoottaammmmeenntt  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn  

dduu  2222  aavvrriill  22000088,,  ddeemmeeuurreenntt  jjuussqquu’’aauu  tteerrmmee  ddeessddiittss  

pprroojjeettss..  
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Article 29  

EEnn  aatttteennddaanntt  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ppuubblliicc  

vviisséé  àà  ll’’aarrttiiccllee  1133  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  llee  BBuurreeaauu  ddee  

ccoooorrddiinnaattiioonn  eett  ddee  ssuuiivvii  ccrréééé  ppaarr  ddééccrreett  nn°°0088//001188  dduu  2266  

aaooûûtt  22000088  aassssuurree  llee  ssuuiivvii  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  

ccoonnvveennttiioonnss  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn  ssiiggnnééeess  eennttrree  llaa  RRééppuubblliiqquuee  

DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  eett  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  pprriivvééss..  

Article 30 

LLaa  pprréésseennttee  LLooii  eennttrree  eenn  vviigguueeuurr  àà  llaa  ddaattee  ddee  ssaa  

pprroommuullggaattiioonn..    

FFaaiitt  àà  KKiinnsshhaassaa,,  llee  1111  fféévvrriieerr  22001144  

JJoosseepphh  KKAABBIILLAA  KKAABBAANNGGEE  

______________________________ 
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