
Här Fernand Etgen 
President vun der Chamber 

Lëtzebuerg, den 25. Oktober 2021 

Här President, 

Esou ewéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës 
parlamentaresch Fro un den Här Finanzminister weider ze leeden. 

D'„Frais de déplacement“ oder och nach Kilometerpauschal genannt ginn op der Distanz 
tëschent dem Wunnsetz an der Aarbechtsplaz vun all Beschäftegte berechent. Dese 
Steiervirdeel gëtt vum Bruttogehalt ofgehal sou dass dorobber keng Stéieren ufalen. 
D'Pauschal läit aktuell bei 99 Euro pro Kilometer, de Maximum läit bei 2.574 Euro pro Joer, 
spréch 26 Kilometer. Déi éischt véier Kilometer gëllen net. 

Vill Leit kennen sech weder aussichen, wou si schaffen, nach wou sie sech eng Wunneng 
leeschte kennen a scho guer net op de Wunnuert optimal un den ëffentlechen Transport 
ugebonnen ass. Och de Gros vun de Grenzgänger sinn a wäerten trotz massiver Investitiounen 
an den ëffentlechen Transport weider op den Auto ugewise sinn. 

Duerch déi héich Bensinns an Diesel-Praiser déi aktuell op Rekordniveau sinn, ginn 
d‘Autosfuerer ëmmer méi belasscht sou dass sech Fro no der Upassung vun der aktueller 
Kilometerpauschal méi wei jee stellt. 

An dësem Kontext géife mir gäre folgend Froen un den Här Finanzminister stellen 

• Ass Regierung gewellt Kilometerpauschal no uewen unzepassen?

• Wann jo, wéini an a wéi enger Héicht ?

• Wa nee, iwwert wei eng Weeër well Regierung déi betraffen Autofuerer entlaaschten?

Här President mir bieden Iech onsen déifste Respekt unzehuelen. 

Martine Hansen    Gilles Roth  Diane Adehm 
Deputéiert Deputéierten Deputéiert 
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Äntwert vum Finanzminister, Pierre GRAMEGNA, op d’parlamentaresch Fro n°5146 vum 25. 
Oktober 2021 vun den éierbaren Deputéierten Martine HANSEN, Gilles ROTH an Diane ADEHM 
iwwert d’Kilometerpauschal 

Et gëtt aktuell keng Pläng fir eppes un der Kilometerpauschal ze änneren, well eng ganz Rei Mesure 
geholl gi si fir d’Kafkraaft vun de Leit ze stäerken.  

Effektiv sinn iwwert déi leschte Joren eng Rei vu gezielten an direkte Mesure, souwuel um steierleche 
Plang wei och duerch Sachleeschtungen, op de Wee bruecht ginn, fir spierbar a nohalteg d’Kafkraaft 
ze erhéijen. 

Esou huet d’Regierung 2017 eng Steierreform gemaach, déi méi Gerechtegkeet geschaf huet, an grad 
deene sozial Schwächsten an de Mëttelschichten Kafkraaft erëmginn huet. Och jonk Familljen a 
besonnesch elengerzéiend Mammen oder Pappen hunn ënner d’Äerm gegraff kritt. Dëst ass duerch 
d'Streckung vun de Tranchë  an der Steiertabell, mä och d‘Erhéijung vum Crédit d’Impôt fir 
d’Salariéen, d’Pensionéiert, d’Independanten an d’Elengerzéiend geschitt.  

Fir Persoune mat nidderegem Revenu gouf den Steierkredit op maximal 600 Euro verduebelt. Dëse 
Steierkredit gouf jo och parallel zu der Aféierung vun der CO2-Steier ëm 96 Euro gehéicht. Fir 
elengerzéiend Eltere gouf de Steierkredit fir Revenue bis zu 35.000 Euro d'Joer op 1.500 Euro 
verduebelt. Bei méi héijen Akommes ass de Steierkredit progressiv erofgesat ginn. D’Steierreform 
huet domadder de méi diversen Zesummesetzungen an Familljemodeller déi et haut an onser 
Gesellschaft gëtt Rechnung gedroen.  

Weider ass iwwert déi leschte Joren a virun allem wärend der Pandemie un enger ganz Rei Schrauwe 
gedréint gi fir de vulnerabelste Stéit ënnert d’Äerm ze gräifen.  Am Joer 2019 ass de Mindestloun 
netto ëm 100 Euro d’Joer eropgesat ginn, an deem ënner aanerem een spezifeschen Steierkredit fir 
den Mindestloun agefouert ginn ass. Säit dem 1. Januar 2021 ass de Mindestloun ëm weider 2,8 % 
gehéicht ginn. Mee och de Revenu d’inclusion sociale (REVIS) gouf em 2,8% eropgesat.  

E weidere wichtege Moment si natierlech och d’Indextranchen, déi am Januar 2020 an am Oktober 
2021 fälleg woren. Déi lescht Indexerhéijung ass méi fréi wéi geduecht fälleg ginn, grad well 
d’Energiepräisser sou séier geklomme sinn.  

Esou ass den Mindestloun vu 2.048,54 Euro am Joer 2018 op 2.256,95 € am Oktober 2021 
eropgaangen. Den qualifizéierten Mindestloun ass vu 2.458,25 Euro op 2.708,35 Euro iwwert déi 
selwecht Period geklommen. 

Mam Budget fir d’Joer 2022, wäerten eng ganz Rei Mesuren finanzéiert ginn, déi weider d’Kafkraaft 
vun de Bierger stäerken. Als éischt ass hei emol d’Erhéijung vun 200 Euro vun der Allocation de vie 
chère (AVC) ze nennen, déi de Familljen ze gutt kënnt, déi et am meeschte brauchen. Dës Mesure 
kascht fir d’Joer 2022 Ronn 5,7 Milliounen Euro. Och hëlleft d’Re-Indexéierung vum Kannergeld 
gezielt d’Kafkraaft ze erhéijen. Fir 2022 kascht dës Mesure de Staat 23,6 Milliounen Euro a kënnt bal 
200.000 Léit zegutt, déi domadder ëm déi 120 Euro méi am Joer kréien. 

Duerch d’Erhéijung vum AVC, d’Indexéierung vum REVIS an der Re-Indexéierung vum Kannergeld  
kritt zum Beispill en Elengerzéienden mat engem Kand, deen den onqualifizéierten Mindestloun 
verdéngt, d’nächst Joer 1 052,29 Euro brutto pro Joer, am Verglach zum Joer 2019, bäi. E Stot deen 
aus zwee Erwuessener, déi den onqualifizéierte Mindestloun kréien, an zwee Kanner hunn, kritt 
d’nächst Joer 2 287,90 Euro Brutto pro Joer, am Verglach zum Joer 2019, bäi. 
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Och iwwert weider Sachleeschtungen am Beräich vun der Educatioun gëtt de Stéit ënnert d’Äerm 
gegraff. Esou sinn ronn 11 Milliounen Euro fir d’Joer 2022 virgesinn fir ville Kanner e gratis 
Mëttegiessen z’offréieren. Pro Kand an der Kantine mëscht dat 1089,50 Euro am Joer aus, déi den 
Familljen esou ze gutt kommen. D’Kannerbetreiung fir all Schoulkanner wärend der obligatorescher 
Schoulperiod gëtt och mam Budget 2022 erméiglecht a wäert 20 Milliounen Euro kaschten. 

Mam Budgetsprojet fir d’Joer 2022, ginn awer och eng ganz Rei Mesuren finanzéiert an 
weidergefouert, déi net nëmmen d’Kafkraaft vun den Bierger stäerkt, mee se och an engems 
encouragéiert op ëmweltfrëndlech Transportmëttel ëmzesprangen. 

D’Primmen um Niveau vun der Elektromobilitéit gi weider finanzéiert. Bis zu 8.000 Euro finanziell 
Ënnerstëtzung kann een beim Kaf vun engem elektreschen Auto kréien, an bis zu 600 Euro beim Kaf 
vun engem elektresche Vëlo. 

Déi héich Investitiounen an d’Schinnennetz an den Weiderausbau vum Tram verstäerken 
d‘Verkeiersnetz nohalteg, an erhéijen esou d’Offer an d’Qualitéit vum ëffentlechen Transport, deen 
säit dem 1. Mäerz 2020 gratis ass. 

 

 

Lëtzebuerg, den 30. November 2021 

 

Den Finanzminister 

 

(s.) Pierre Gramegna 
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