
 
Äntwert vun der Finanzministesch Yuriko Backes op d‘parlamentaresch Ufro n°6146 vum 5. Mee 2022 
vun dem honorabelen Deputéierte Sven Clement iwwert d’Steierscholde vis-à-vis vun der 
Steierverwaltung 
 

A senger parlamentarescher Ufro stellt den honorablen Deputéierten eng Rëtsch Froen, déi 
d’Steierscholde vu Privatpersoune vis-à-vis vun der Steierverwaltung betreffen. 

Stand Enn Abrëll 2022 ware 7,91 Prozent (24 394 Dossieren) vun den Akommessteiererklärunge vu 
Privatpersoune vum Steierjoer 2019 nach net besteiert. Fir d’Joren 2018 läit den Taux bei 2,93 Prozent (8 
728 Dossieren) an fir 2017 bei 0,39 Prozent (922 Dossieren). Et ass an dësem Kontext ervirzehiewen, datt 
sech dës net-clôturéiert Dossieren zesummesetzen aus Deklaratiounen, déi nach net eragereecht gi sinn, 
oder awer ereischt kierzlech oder mat vill Retard vum Contribuabel agereecht goufen. Et kann sech och 
em Dossieren handelen déi sech an der Instruktiounsphas befannen. 

Pro Joer erfält am Duerchschnëtt bei approximativ 3 500 Dossieren eng Steierschold, déi méi héich ass 
wéi 50 000 Euro, dëst virun ofzéie vun eventuell geleeschten Avancen. 

All Contribuabel huet d’Méiglechkeet no enger Besteierung, a virun der Echeance vun dëser Besteierung, 
duerch eng motivéiert Demande, een Délai de Paiement ouni Zënsen (Délai de Paiement bis zu 4 Méint) 
oder een Délai de Paiement mat reduzéierten Zënsen (Délai de Paiement tëschent 5 Méint an 12 Méint: 
0,1 Prozent pro Mount oder Délai de Paiement tëschent 13 Méint bis 3 Joer: 0,2 Prozent pro Mount) beim 
Steierbüro unzefroen. D’Héicht vun den Zënsen déi pro Mount berechent ginn hänkt also vun der Lafzäit 
vum Délai de Paiement of.  

An de Joren 2017 bis 2021 sinn insgesamt eng ronn 17 000 Demande positiv beäntwert ginn.  

Den Undeel vun Dossiere vu Privatpersounen déi an de Kalennerjoren 2020 an 2021 simultan méi 
Ofrechnungen notifiéiert kritt hunn an déi gesamt Steiercote, no Kompensatioun a viru bezuelten Avance, 
méi héich ewéi 10 000 Euro fixéiert ginn ass, läit bei 0,11 Prozent vun der Gesamtzuel vun de 
Steierdossieren. Am Kader vun der Instruktioun gëtt all Steiererklärung op d’Richtegkeet vun den 
deklaréierten Donnéeën iwwerpréift an eventuell Irregularitéite verbessert. Bei der Zoustellung vum 
Bulletin ginn dem Contribuabel déi applikabel Rechtsmëttel matgedeelt.  

Duerch eng konsequent Erhéijung vun der Personaldecken iwwert déi lescht Joren, sinn d’Retarde bei de 
Besteierunge méi geréng ginn, eng positiv Evolutioun déi och ënner anerem, duerch d’Aféiere vun der 
elektronescher Steiererklärung vun de physesche Persoune gedroe wäert ginn. 

 

Lëtzebuerg, den 7. Juni 2022 

D’Finanzministesch 

(s.) Yuriko Backes 
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