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Här Fernand Etgen 

President vun der Deputéiertechamber 

19, um Krautmaart 

L-1728 Lëtzebuerg

Lëtzebuerg, den 18. Mee 2022 

Här President, 

esou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm 
Finanzminister an den Här Minister fir den ëffentlechen Déngscht weiderzeleeden. 

Trotz där weiderhin staarker Inflatioun soll 2022 keng weider Indextranche ausbezuelt ginn. A 
sengem Roll als Patron spuert de Staat doduerch Käschten, déi bei der Remuneratioun vum 
ëffentlechen Déngscht entstane wieren, anerersäits ginn awer och Recette verluer, déi iwwert 
déi allgemeng Besteierung vun der Indextranche vum ëffentlechen a private Personal entstane 
wieren an zousätzlech iwwert déi kal Progressioun generéiert gi wieren.   

An deem Zesummenhang géif ech der Regierung gär dës Froe stellen: 

1) Kann d’Regierung chiffréieren, wéi vill Zousazausgabe brutto am Staatsbudget
entstane wieren, wann den ëffentlechen Déngscht 2022 eng weider Indextranche
ausbezuelt kritt hätt?

2) Kann d’Regierung am Sënn vun der Fro virdru chiffréieren, wéi héich eng weider
Indextranche de Staatsbudget am Kader vun der Remuneratioun vum ëffentlechen
Déngscht netto belaascht hätt, wann een all déi doduerch zousätzlech generéiert
Steierrecette mat berécksiichtegt?

3) Kann d’Regierung chiffréieren, wéi vill Recetten de Staat duerch eng weider
Indextranche bei der Akommessteier insgesamt kritt hätt?

Mat déiwem Respekt, 

Fernand Kartheiser 
Deputéierten 
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Président de la Chambre des Députés 
(s.) Fernand Etgen 

Luxembourg, 19.05.2022



Äntwert vun der Finanzministesch a vum Minister fir d’Fonction publique op 
d'parlamentaresch Fro n° 6220 vum 19. Mee 2022 vum Här Deputéierten Fernand Kartheiser 

Als éischt sief dorop higewisen, datt d’Regierung zum Index steet. Am Kader vun den Tripartite-
Verhandlungen am März ass et der Regierung an alleréischter Linn dorëms gaangen, zesummen mat 
de Sozialpartner an am Interêt vum Land, Äntwerten ze fannen op déi schwiereg Situatioun, déi 
duerch déi militäresch Aggressioun vu Russland géint d’Ukrain entstanen ass, an dat haaptsächlech 
wat d’Präisdeierecht ugeet. Mam Tripartite-Accord gëtt all zousätzlech Indextranche bäibehalen, an 
nom Prinzip laut deem bis Enn 2023 et all 12 Méint just eng Index-Tranche soll ginn, verréckelt.  

Op Basis vun der aktueller Masse salariale beim Zentralstaat huet eng Indextranche vun 2,5% e 
finanziellen Impakt vun ongeféier 7 Milliounen Euro pro Mount op de Staatsbudget, wouvunner ronn 
1 Millioun Euro nees u Steieren zréck an d’Staatskeess fléissen. Eng Index-Tranche bedeit 
deementspriechend eng Netto-Belaaschtung vun ongeféier 6 Milliounen Euro pro Mount.  

Insgesamt kann een dovunner ausgoen, dass eng Index-Tranche schätzungsweis zwëschent 20-25 
Milliounen Euro de Mount u Recetten bei der Lounsteier sou wéi och fir de “Fonds pour l’emploi” 
erabréngt. Gläichzäiteg bedeit eng Indextranche fir d’Entreprisë méi héich Chargen, déi si vun hirem 
Bénéfice ofzéien an doduerch d’Recetten vun der Gesellschaft respektiv der Gewerbesteier erof ginn. 
De Netto-Impakt ass net mat der néideger Präzisioun ze chiffréieren.  

Lëtzebuerg, den 27. Juni 2022 

D' Finanzministesch 

(s.) Yuriko Backes 
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