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Äntwert vum Delegéierte Minister fir Digitaliséierung a vun der Finanzministesch op 
d'parlamentaresch Fro n° 5847 vum 2. Mäerz 2022 vum Här Deputéierte Marc Goergen.  

 
Den honorabelen Deputéierte verweist op de Projet COFRID, deen am Aktivitéitsbericht vun 2015 
vum CTIE erwäänt ass. 

Et sief fir d’éischt drop higewisen, dass den Haaptinformatikssystem vun der Steierverwaltung 
ronn 50 Joer al ass. En ass reegelméisseg adaptéiert an erweidert ginn, ouni awer dass de System 
fundamental iwwerduecht ginn ass. 

An deem Kontext ass de Projet COFRID an d’Liewe geruff ginn, fir de System technologesch a 
funktionell ze moderniséieren. An Tëschenzäit ass den technologesche Volet vun der 
Moderniséierung ofgeschloss ginn. Vun 2015 bis 2018 sinn esou insgesamt bal 10 Milliounen Euro 
an de Projet COFRID investéiert ginn. 

2019 ass de Projet COFRID als Gesamtprojet duerch eng Rei eenzel Projeten ersat ginn, déi 
parallel a méi onofhängeg vuneneen kënnen realiséiert ginn, dëst fir eng méi effikass Gestioun 
vun de verschiddenen Deeler vum Projet COFRID ze erlaben. 

D’Ëmfeld vun der Steierverwaltung, national an awer virun allem och international, ännert sech 
esou séier dass d’Steierverwaltung seng funktionell Prioritéite permanent muss op de Leescht 
huelen. D’Digitalisatioun vun der Verwaltung ass deemno e kontinuéierleche Prozess. Eng Rei 
Demarchë sinn a Tëschenzäit, notamment op MyGuichet.lu en Place gesat ginn. Dat ass z.b. de 
Fall fir d’Lounsteierdeklaratioun vun den Employeuren, déi obligatoresch elektronesch 
Steiererklärung fir Betriber, déi optional elektronesch Steiererklärung fir physesch Persounen 
oder och nach déi elektronesch pluriannuell Steierkaarten. Aner Projete wäerten natierlech nach 
kommen oder si schonn um lafen a wäerten an den nächste Méint a Joren, deels progressiv, 
ëmgesat ginn, sou z.b. e System fir déi elektronesch Gestioun vun den Dokumenter oder e System 
deen d’Risiko Analyse wäert supportéieren. 

Déi respektiv Projete ginn an Zesummenaarbecht tëschent dem CTIE an der Steierverwaltung 
gemaach a béid Verwaltunge setzen dofir Leit zur Verfügung déi dann och vun externe Firmen 
ënnerstëtzt ginn. Wéi vill dat der sinn, hänkt vum Projet, mee och vun der jeeweileger Phase vum 
Projet of a kann entweder eng méi laang Affektatioun oder gréisser Missioun sinn, oder eng 
éischter punktuell Affektatioun oder Missioun sinn. 

Vun 2019 bis 2021 huet de CTIE insgesamt 7.5 Milliounen Euro an déi divers Projeten vun der 
Steierverwaltung investéiert. Dëst beinhalte souwuel d’Weiderentwécklung vu bestoende Systemer wéi 
och déi uewe genannten nei Entwécklungen. 

Lëtzebuerg, den 12. Abrëll 2022. 
 

Den Delegéierte Minister fir Digitaliséierung 
 

(s.) Marc Hansen 
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