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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0755/2012, którą złożył L.M. (Węgry), w sprawie niedoskonałości
węgierskiego systemu prawnego w odniesieniu do decyzji podatkowej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest obywatelem węgierskim i od 1986 r. mieszka w USA. Twierdzi, że 
właściwe organy nie wykonały decyzji podatkowej z 1979 r., w wyniku czego poniósł duża 
stratę finansową. Próbuje odzyskać przedmiotową kwotę na drodze sądowej, ale 
bezskutecznie. Domaga się pełnego odszkodowania.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 października 2012 r. Zwrócono się do 
Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3 Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 31 stycznia 2014 r.

Zwrot podatku związany z emeryturą składającego petycję 

Składający petycję skarży się na postępowanie krajowych instytucji zgodnie z przepisami 
prawa krajowego. Ponieważ jego petycja dotyczy sytuacji o wymiarze wyłącznie krajowym 
leżącej w zakresie kompetencji i politycznej odpowiedzialności Węgier, Komisja Europejska 
nie może interweniować w tej sprawie.

Łamanie praw człowieka

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej nie ma zastosowania do wszystkich przypadków 
rzekomego naruszenia praw podstawowych. Zgodnie z art. 51 ust. 1 Karty jej postanowienia 
mają zastosowanie do państw członkowskich wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one 
prawo Unii Europejskiej. Ponadto art. 6 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, że 
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„postanowienia Karty w żaden sposób nie rozszerzają kompetencji Unii określonych w 
Traktatach”.

Ponieważ rozpatrywana sprawa nie jest związana z wdrożeniem prawa Unii Europejskiej, 
Karta praw podstawowych UE nie ma zastosowania w jej przypadku. W takich przypadkach 
to państwa członkowskie, w tym ich organy sądownicze, gwarantują skuteczne przestrzeganie 
i ochronę praw podstawowych zgodnie z ustawodawstwem krajowym oraz 
międzynarodowymi zobowiązaniami w zakresie praw człowieka.

Wnioski

W świetle powyższych względów dotyczących podniesionego problemu podatkowego 
Komisja stwierdza, że sprawa ta nie wchodzi w zakres prawa UE i że w związku z tym 
Komisja nie rozpocznie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego przeciwko Węgrom w odniesieniu do spraw przedstawionych przez 
zgłaszającego petycję.

Należy zauważyć, że każdy, kto uważa, iż zostały naruszone jego prawa lub swobody 
gwarantowane europejską konwencją praw człowieka, po wyczerpaniu wszystkich krajowych 
środków odwoławczych może wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.


