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SSAB lyhyesti

96MILJARDIN
KRUUNUN

liikevaihto vuonna 2021

Teräksenvalmistusta
jo vuodesta

1878
14 000

työntekijää
yli 50 maassa

8,8MILJOONAA
TONNIA

Vuosittainen
terästuotantokapasiteetti:

LIIKETOIMINTAMME
SSAB Special Steels,

SSAB Europe, 
SSAB Americas, Tibnor,

Ruukki Construction
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TIBNOR

Johtava teräksen ja 

metallien jakelija sekä 

esikäsittely-palvelujen 

tarjoaja Pohjoismaissa

SSAB 
AMERICAS

Pohjois-Amerikan 

johtava 

korkealaatuisten 

kvarttolevyjen ja 

-kelojen valmistaja

SSAB 
SPECIAL STEELS

Maailmanlaajuinen 

terästoimittaja ja 

palvelukumppani 

nuorrutusteräksissä 

(Q&T) ja erikoislujissa 

teräksissä (AHSS)

SSAB 
EUROPE

Johtava pohjoismainen 

korkealaatuisten nauha-,

kvarttolevy- ja 

putkituotteiden 

premium-valmistaja

RUUKKI 
CONSTRUCTION

Kestävän kehityksen 

mukaisia 

rakentamisen 

tuotteita ja palveluita 

Euroopassa

Liiketoimintamme – kaikki alansa johtajia
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SSAB:n suurimmat tuotantolaitokset

SSAB:n putkituotanto

Myynnin kattavuus

SSAB Shape

Luulaja, Ruotsi
Raahe, Suomi
Hämeenlinna, Suomi
Borlänge, Ruotsi
Oxelösund, Ruotsi

Montpelier, Iowa, USA
Mobile, Alabama, USA

Putkituotanto
Pohjoismaissa

Vahva maailmanlaajuisesti ja paikallisesti

SSAB:n tuotantolaitokset
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Asiakkaiden tuotteiden hiilijalanjäljen pienentäminen

SSAB tuo fossiilivapaan teräksen markkinoille vuonna 2026

− Ensiluokkaisen tuotteen lanseeraus ilman fossiilista hiilijalanjälkeä.

− Tämä tarkoittaa sitä, että tuotannossa ei synny fossiilisia hiilidioksidipäästöjä 
ja että tuotteen valmistuksessa käytetään fossiilivapaata rautasientä.

1

2
SSAB on kestävän kehityksen edelläkävijä; pitkälti 
fossiilivapaa noin 2030

− Tavoitteena päästä suurelta osin eroon oman toimintamme hiilidioksidipäästöistä 
noin vuonna 2030.

− Tämä tarkoittaa lähes nollapäästöjä omasta toiminnastamme ja hankitusta 
energiasta
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Fossiilivapaan tuotannon aikataulu
►Ensimmäiset tuotteet tuodaan markkinoille vuonna 2026



Arvonlisäveroraportoinnin 
muutokset:
VAT in the Digital Age

Euroopan komission toimenpideohjelma



Toimenpideohjelman tavoitteet ja sisältö

►Veronkierron torjuminen ja verotusmenettelyn helpottaminen (”Action Plan to 
fight tax evasion and make taxation simple and easy”).

►Toimenpideohjelma sisältää useita kokonaisuuksia, joista yksi on VAT in the 
Digital Age –paketti (”VATDA”).

1. ALV-raportoinnin kehittäminen, e-laskutuksen käytön edistäminen (tai tekeminen 
pakolliseksi)

2. Alustayhtiöiden arvonlisäverotus

3. Rekisteröityminen ALV-velvolliseksi vain yhteen EU-maahan.

►Direktiiviluonnos sekä vaikutusarvio on luvattu julkaistavaksi Q3/2022. 

8 13.5.2022



VAT in the Digital Age

Tavoitteet
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►Harmonisoida ja helpottaa ALV-prosesseja sekä yritysten toimimista EU:n 
alueella. 

− Ollakseen kestävää, verotuksen tulee olla myös digitalisoitumista ja 
reaaliaikataloutta edistävää. 

− Yrityksille on olennaista, että verotus on yksinkertaista, ennakoitavaa ja 
ennustettavaa.

− Hallinnollisen taakan minimointi.

►Turvata kriisien myötä lisää verotuloja niitä tarvitseville valtioille 
veroraportoinnin ja verotietojen vaihdon digitalisoinnin ja tehostamisen 
kautta ja estää veronkiertoa ja harmaata taloutta.

− Ollakseen kestävää, verotuksen tulee olla myös reilua ja digitalisoitua.



VAT in the Digital Age 

ALV-velvolliseksi rekisteröityminen
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►Yksi VAT in the Digital Age –paketin kokonaisuuksista on ALV-velvolliseksi 
rekisteröitymisvelvollisuuden keventäminen.

− Yritykset joutuvat usein rekisteröitymään toiseen EU-maahan.

− Ylimääräinen hallinnollinen työ ja kustannus yrityksille.

►Komissio on ehdottanut mallia, jonka mukaisesti velvollisuus olisi rekisteröityä 
vain yhteen maahan ALV-velvolliseksi.

− Osittaisia ratkaisuja ovat jo käyttöön otetut rajat ylittävän kuluttajakaupan One-Stop 
Shop (OSS) ja Import One-Stop Shop (IOSS - mahdollistaa vähäisen arvon tuotteiden 
maahantuojalle kevennetyn rekisteröitymismahdollisuuden).

►Nyt ALV-rekisteröitymistä yhteen maahan ja OSS/IOSS käyttöä ehdotetaan 
laajennettavaksi. 



Kiitos!
www.ssab.com




