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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0755/2012, ingediend door L.M. (Hongaarse nationaliteit) 
over tekortkomingen in het rechtsstelsel van Hongarije met betrekking tot 
een fiscaal besluit

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is Hongaars staatsburger en woont sinds 1986 in de VS. Hij beweert dat de bevoegde 
autoriteiten hebben verzuimd een fiscaal besluit uit 1979 ten uitvoer te leggen, waardoor hij 
aanzienlijke financiële schade heeft geleden. Hij heeft geprobeerd het bedrag terug te 
vorderen via een gerechtelijke procedure, maar zonder succes. Hij eist volledige
schadevergoeding.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 oktober 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 31 januari 2014

Belastingteruggave op het pensioen van indiener 

Indiener beklaagt zich over het feit dat nationale instellingen de nationale wetten niet naleven. 
Aangezien zijn verzoekschrift betrekking heeft op een volledig binnenlandse aangelegenheid 
die binnen de bevoegdheid en de politieke verantwoordelijkheid van Hongarije valt, kan de 
Commissie niet tussenbeide komen in deze procedures.

Schending van de mensenrechten

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is niet van toepassing op elke 
situatie van vermeende schending van grondrechten. Volgens artikel 51, lid 1, is het Handvest 
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immers uitsluitend van toepassing op de lidstaten wanneer zij het recht van de Europese Unie 
ten uitvoer leggen. Bovendien luidt artikel 6, lid, 1, van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie als volgt: "De bepalingen van het Handvest houden geenszins een verruiming in van de 
bevoegdheden van de Unie zoals bepaald bij de Verdragen."

Aangezien de huidige zaak geen verband houdt met de tenuitvoerlegging van het recht van de 
Europese Unie, is het Handvest niet van toepassing. In dergelijke gevallen is het de taak van 
de lidstaten en hun gerechtelijke autoriteiten om ervoor te zorgen dat de grondrechten 
doeltreffend worden geëerbiedigd en beschermd in overeenstemming met hun nationale 
wetgeving en de internationale verplichtingen op het vlak van de mensenrechten. 

Conclusie

Gezien bovenstaande overwegingen in verband met deze belastingkwestie, is de Commissie 
van mening dat de zaak buiten het toepassingsgebied van de EU-wetgeving valt, en zij zal dan 
ook geen inbreukprocedure tegen Hongarije inleiden ten aanzien van de problemen die door 
indiener zijn aangekaart.

Hierbij moet worden opgemerkt dat eenieder die van mening is dat de rechten of vrijheden 
zijn geschonden die hem of haar krachtens het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 
toekomen, een klacht kan indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, maar 
alleen als er geen enkel nationaal rechtsmiddel meer ter beschikking staat.


