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1. Sammendrag

Andrageren, der er ungarsk statsborger; har boet i USA siden 1986. Han hævder, at de 
kompetente myndigheder har undladt at gennemføre en skatteafgørelse fra 1979, og at han 
derfor har lidt et betydeligt økonomisk tab. Han har forsøgt at inddrive beløbet gennem en 
retssag, men uden held. Han søger om fuld erstatning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. oktober 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3 Kommissionens svar, modtaget den 31. januar 2014

Skatterefusion i forbindelse med andragerens pension 

Andrageren klager over nationale institutioners overholdelse af national lovgivning. Eftersom 
hans andragende drejer sig om en rent indenlandsk situation, som ligger inden for Ungarns 
beføjelser og politiske ansvarsområde, kan Kommissionen ikke blande sig i disse procedurer.

Krænkelse af menneskerettighederne

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder kan ikke anvendes på alle 
tilfælde af påståede krænkelser af grundlæggende rettigheder. I henhold til dets artikel 51, stk. 
1, finder chartret kun anvendelse på medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten. 
Desuden fremgår det af artikel 6, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union, at "Chartrets 
bestemmelser udvider ikke på nogen måde Unionens beføjelser som fastsat i traktaterne."
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Da den aktuelle sag ikke er knyttet til gennemførelsen af EU-retten, finder chartret ikke 
anvendelse. I sådanne tilfælde er det op til medlemsstaterne, herunder deres 
domstolsmyndigheder, at sikre, at de grundlæggende rettigheder reelt respekteres og beskyttes 
i overensstemmelse med deres nationale lovgivning og internationale 
menneskerettighedsforpligtelser.

Konklusion

I lyset af ovenstående betragtninger angående skattespørgsmålet finder Kommissionen, at 
sagen falder uden for EU-rettens anvendelsesområde, og den agter derfor ikke at indlede en 
traktatbrudsprocedure mod Ungarn vedrørende de problemstillinger, andrageren har rejst.

Det bør bemærkes, at enhver, der mener, at vedkommendes rettigheder eller 
frihedsrettigheder, som er sikret i den europæiske menneskerettighedskommission, er blevet 
krænket, kan indgive klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, når alle nationale 
klagemuligheder er udtømt.


