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1. Wprowadzenie

Niniejsza informacja o realizowanej przez CSG Spółka Akcyjna (NIP: 6793163992, dalej: “Spółka” lub
“CSG”) z siedzibą w Krakowie strategii podatkowej za rok 2021 stanowi realizację obowiązku
wynikającego z art. 27c Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz.U.2021.1800 z późn. zm.).

2. CSG Spółka Akcyjna - informacje

Nazwa Spółki CSG Spółka Akcyjna

Siedziba Spółki ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków

Numer KRS 0000714229

Numer Identyfikacji Podatkowej 6793163992

REGON 369293269

Kapitał Zakładowy 350 000,00 zł

CSG SA zajmuje się sprzedażą towarów elektroniki użytkowej (akumulatory, baterie, magazyny
energii i inne). Spółka rozwija się na rynku elektromobilności poprzez rozszerzanie swojej gamy
produktów, również wedle własnego projektu - Spółka zatrudnia zespół profesjonalistów, którzy
prowadzą działalność badawczo-rozwojową w zakresie innowacyjnych produktów, które są
sukcesywnie wprowadzane na rynek.

CSG nabywa towary od producentów zarejestrowanych w Azji, a następnie je odsprzedaje do
klientów detalicznych i hurtowych, głównie na rynku europejskim.

CSG dokonuje sprzedaży w formie handlu internetowego (e-commerce) za pośrednictwem własnego
sklepu internetowego oraz internetowych platform sprzedaży (tzw. marketplace). Spółka również
prowadzi sprzedaż hurtową.

Wizją Spółki jest znacząco przyczynić się do rozwoju świata zrównoważonej energii.

Spółka w swojej działalności kieruje się następującymi wartościami:

● Klient i Produkt,
● Świeża Energia,
● Mądra odwaga,
● Otwartość,
● Harmonia,
● Wygrywanie,
● Zespół - za sukcesem stoją Ludzie.

3. Procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających
z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

W Spółce funkcjonują procesy i procedury, których nadrzędnym celem jest zapewnienie prawidłowego
wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

W tym zakresie, przewodnią rolę pełni opracowana i wdrożona przez Spółkę Strategia Podatkowa, w
której określona została misja podatkowa Spółki wraz z najważniejszymi celami założeniami i celami,
rola Zarządu Spółki, określenie podejścia do ryzyka podatkowego, zasady współpracy z organami
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podatkowymi, zasady raportowania podatkowego (w tym w szczególności proces składania deklaracji
oraz płatności zobowiązań publicznoprawnych), kontrola i procesy weryfikacyjne oraz outsourcing
funkcji podatkowej.

Spółka zarządza wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i
zapewniających ich prawidłowe wykonanie poprzez:

● racjonalną i rozważną interpretację przepisów podatkowych, a także profesjonalną i rzetelną
ocenę (w tym opinie zewnętrznych doradców) wszelkich czynników mogących mieć wpływ na
rozliczenia podatkowe Spółki;

● weryfikację operacji gospodarczych Spółki oraz potencjalne powstanie obowiązków
podatkowych;

● podejmowanie decyzji biznesowych oraz finansowych z założeniem minimalizacji ryzyka
podatkowego;

● brak podejmowania działań, które mogą narazić Spółkę na unikanie lub uchylanie się od
opodatkowania;

● działanie zgodnie z funkcjonującymi w Spółce instrukcjami i procedurami wewnętrznymi
regulującymi procesy mające wpływ na funkcję podatkową Spółki;

● prowadzenie rzetelnego i wiarygodnego raportowania podatkowego, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa - Spółka w szczególności dąży do terminowego
regulowania należności podatkowych wynikających z ustawowo nałożonych obowiązków.

4. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Spółka nie korzystała z żadnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji
Skarbowej w rozumieniu art. 27c ust. 2 pkt. 1 litera b ustawy o Podatku dochodowym od osób
prawnych.

5. Informacja o zrealizowanych przez Spółkę obowiązkach podatkowych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

Realizując swoje obowiązki podatkowe, Spółka skupia się na rzetelnym raportowaniu podatkowym i
przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa, w tym przede wszystkim na terminowym składaniu
deklaracji, formularzy i informacji podatkowych, zbieraniu niezbędnej dokumentacji oraz terminowym
regulowaniu należności publicznoprawnych.

Spółka dokładała wszelkich starań, aby przekazywane informacje wiernie odwzorowywały stan
faktyczny oraz były kompletne, aktualne i zrozumiałe.

Spółka realizowała obowiązki podatkowe we wszystkich obszarach wymaganych przepisami prawa
podatkowego, biorąc pod uwagę zakres działalności Spółki. W szczególności był to podatek od
towarów i usług (VAT) oraz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

W 2021 r. przychody Spółki przekroczyły 50 milionów EUR. W związku z tym, informacje dotyczące
rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych Spółki za ten okres zostały opublikowane na
stronie internetowej Ministerstwa Finansów w ramach opublikowania indywidualnych danych
podatników podatku dochodowym od osób prawnych.

Ponadto, Spółka realizowała obowiązki podatkowe w zakresie podatku u źródła (WHT), opłat
środowiskowych i cła. W zakresie pełnionej funkcji płatnika dla zatrudnionych pracowników, Spółka
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odprowadzała zaliczki na podatek dochodowych od osób fizycznych (PIT) oraz składki na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (ZUS) od wynagrodzeń pracowników Spółki.

6. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o
schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą

W dokumentowanym okresie Spółka nie zidentyfikowała transakcji podlegających obowiązkowi
raportowania schematów podatkowych, stąd nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji
Skarbowej informacji o schematach podatkowych.

7. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi

Spółka dokonywała w 2021 r. transakcji z podmiotami powiązanymi, tj.:

● GreenCell.Global Gmbh z siedzibą w Niemczech (DE322626404);
● GreenCell.Global Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii (TIN: 6279222837);
● Ochynski Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (NIP: 6793189767);
● Green Cell Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (EIN: 83-1774582).

W 2021 r. łączna wartość transakcji dokonanych z poszczególnymi podmiotami powiązanymi nie
przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na
podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

8. Informacja o planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach
restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych
Spółki lub podmiotów powiązanych

W 2021 r. Spółka nie podejmowała ani nie planuje podjąć żadnych działań restrukturyzacyjnych, które
mogłyby mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów z nią powiązanych
w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

9. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w
krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W 2021 r. Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących
szkodliwą konkurencję podatkową.

10. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach

W 2021 r. Spółka nie składała wniosków o wydanie:

● indywidualnej interpretacji podatkowej;
● ogólnej interpretacji podatkowej;
● wiążącej informacji stawkowej;
● wiążącej informacji akcyzowej.
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