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Just nu har du det första numret 
av Runt hörnet i din hand. Här kan 
du bl.a. läsa om Greger Petersson, 
känd Halmstadprofil och en mång-
årig kund till oss på Baker Tilly. 
Tidningen innehåller även matnyt-
tiga nyheter av ekonomisk karaktär, 
kryddade med tips om hur de kan 
gagna dig. I det här numret av-
handlas den föreslagna sänkningen 
av bolagsskatten och frågan om 
vilken lön som är optimal för dig 
som är ägare till aktiebolag. 

Med tidningen följer också ett blad 
med alla oss som jobbar på Baker 
Tilly Halmstad. Är det någon du 
känner igen?

Varför heter tidningen förresten  
Runt hörnet? Jo, för att företagare 
lever i en komplex värld med många 
lagregler och mycket information 
att förhålla sig till. Att se möjligheter 
och förebygga problem är vårt jobb 
– därför anstränger vi oss varje dag 
för att kika runt hörnet, tolka 
tecknen och dela med oss av 
analysen till våra kunder.

Någon form av avsändare? 

Hej och välkommen!

Greger Petersson
Greger Petersson har aldrig varit rädd 
för att fatta svåra beslut. Han har 
bland annat hoppat av sina studier, 
lett familjeföretagets expansion, sålt 
STCC och varit involverad i Halmstads 
största fastighetsaffär. Hemligheten?
 – Om man har bra bollplank blir 
alla förändringsprocesser så mycket 
lättare, både i affärsvärlden och på 
racerbanan.

Greger Petersson är född i Halmstad och 
uppväxt i en företagarfamilj. I tjugoårsåldern 
bytte han handelsstudier i Göteborg mot 
familjeföretaget Halmstads Trävaru AB. På 
den tiden fanns det sju träfirmor i staden, som 
var en och omsatte ca 5 mkr. När han lämnade 
rodret 25 år senare fanns bara två bolag kvar: 
ett som fortfarande omsatte 5 mkr, och så 
Halmstads Trävaru AB – då med fem filialer 
runt om i Halland och en årlig omsättning på 
100 mkr.
 Efter 25 år i bolaget, varav 20 år som VD, 
kände Greger sig färdig med branschen. 

Visionerna hade förverkligats. Det var dags att 
sälja och satsa på något nytt. 

Byggvaror blir fastigheter
Valet av ny bransch föll sig naturligt. Efter att 
ha börjat med fastigheter i blygsam skala på 
1980-talet kunde han nu satsa fullt ut. Under 
de följande åren gjorde han och några partners 
stora förvärv i centrala Halmstad. Dessa såldes 
2006 till ett norskt bolag i den hittills största 
fastighetsaffären i Halmstads historia. 
 Fastighetsstaden arbetar enbart i och runt 
Halmstad. Det är en medveten strategi då 
man vill känna marknaden och vara nära 
kunderna. Ett annat medvetet val är mixen i 
beståndet: hälften bostäder, hälften lokaler. 
Idag är bolagets bestånd större än det var före 
försäljningen 2006. Målet är nå ett bestånd 
värderat till ca 1 miljard kr, av det enkla skälet 
att det är en bra volym ur förvaltningssyn-
punkt. Eller som Greger säger:
 – Det är stort nog för att ge stordriftsför-
delar, men ändå tillräckligt ”litet” för att vara 
överblickbart. 



Kamp med F1-stjärnor
Parallellt med ordinarie sysslor har Greger 
alltid hållit på med bilsport. Till en början 
skördade han framgångar bakom ratten. Efter 
att ha blivit skandinavisk mästare i standard-
vagnsklassen (motsvarande dagens STCC) 
1983, blev han fabriksförare för Volvo i 
EM-serien 1984. Då tävlade han över hela 
Europa, bl.a. mot F1-förare som Nelson Piquet 
och Hans-Joachim Stuck. Han hade också en 
het duell med Gerhard Berger på Zolder-
banan i Belgien. 
 Efter hand insåg han sina begränsningar 
som förare, samtidigt som det blev allt svårare 
att kombinera en racingkarriär med arbetet 
som VD. Åren 1986 till 2005 fortsatte han att 
tävla på hobbynivå, sedan 2006 kör han mer 
sporadiskt och bara med historiska racerbilar. 

Från förare till ordförande
Att Greger drog ner på tävlandet betydde inte 
att han lämnade racingen. Tvärtom. Han var 
t.ex. ordförande i Svenska Bilsportförbundet 
1997–2000. År 2000 var han med om att köpa 
ut STCC-serien från förbundet och blev sam-
tidigt dess VD. Sex år senare sålde han för att 
han ville införa något nytt, han hade en vision 
om att bilarna borde vara mer jämbördiga.
 I år har Greger varit VD för den rivalise-
rande serien TTA, som i oktober skrev ett 

avtal med STCC. När de båda serierna går 
samman under ett paraply 2013, sluts alltså 
cirkeln. Efter sju år får Greger se sin vision 
förverkligad – en racingserie med sportslig 
rättvisa, där bilarna är identiska under skalet 
och där det är förarnas och teamens skicklighet 
som blir avgörande.

Vad väntar ”runt hörnet”?
Lugnet lägrar sig i racingvärlden, vad händer 
på fastighetsfronten? Fastighetsstaden har 
nyligen slutfört två stora projekt. Bolaget har 
helrenoverat ett 50-tal lägenheter nära 
Gunillaparken och nyproducerat 75 lägenheter 
i samma kvarter som Gamla Televerket (som 
man också äger). Detta har tagit mycket tid 
och kraft. 
 – Just nu unnar vi oss lite andhämtning, 
men om det dyker upp en ny intressant 
affärsmöjlighet runt hörnet så vet man aldrig 
vad som händer ...

Dynamik möter trygghet
En sak är säker: Greger Petersson räds inte 
förändringar. Under fyrtio yrkesverksamma år 
i skilda branscher har han köpt, sålt och satsat, 
samtidigt som konjunkturen svängt. Det har 
handlat om stora och ibland svåra beslut. Men 
han säger sig själv aldrig ha behövt tveka, 
eftersom han har omgett sig med bra 

Sänkt bolagsskatt
Regeringen har föreslagit att bolagsskatten 
fr.o.m. årsskiftet sänks från nuvarande 26,3 
procent till 22 procent. Den lägre skatten ska 
gälla för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 
2013 eller senare. De främsta motiven till 
sänkningen är förmodligen att locka fler före-
tag till Sverige och att minska risken för att 
företag lämnar landet. Mindre ägarledda 
bolag är knappast i lagstiftarnas fokus – ändå 
får alla som driver den typen av företag god 
nytta av sänkningen.  

Vad innebär sänkningen?
Om vi tänker oss att ett aktiebolag har en vinst 
före bolagsskatt om 100 000 kr så sjunker 
skatten från 26 300 till 22 000 kr, eller med   
4 300 kr. Om ägaren tar ut hela vinsten som 
aktieutdelning och betalar 20 procent skatt på 
denna, så ökar nettot i fickan med 3 440 kr. 
Om vinsten är 1 miljon kr, så kan nettot öka 
med 34 400 kr.

Några lönsamma tips
Övergången till en lägre skattesats gör att du 
som företagsägare kan överväga några saker i 
samband med det sista bokslutet som upprättas 
med den högre skattesatsen. Grundprincipen 
är förstås att skjuta beskattningsbar inkomst 
till det år då den nya skattesatsen trätt i kraft. 

n  Om bolaget har bokslut 31 december 2012 
kan det vara lämpligt att göra maximala 
bokslutsdispositioner i form av överavskriv-
ning eller avsättning till periodiserings fond. 
Kostnader för reklam och förbrukningsin-
ventarier kan också tidigareläggas till 2012.

n  Företaget kan reservera för tantiem (resultat-
baserad lön). Fördelen är att bolaget får 
göra avdrag för tantiemet redan 2012, men 
det beskattas inte hos mottagaren förrän 
det fastställs på bolagsstämma under första 
halvan av 2013 (eller när utbetalning sker). 

bollplank och lutat sig emot experter när det 
gällt att analysera risker och konsekvenser av 
olika slag.
   – När dynamik och trygghet förenas, då 
blir det bra. Så enkelt är det.

Det är också först då som bolaget ska betala 
arbetsgivaravgifterna. 

n  Om en tjänstepensionsförsäkring ska köpas, 
kan en pensionsutfästelse göras innan 
bokslutsdagen. Premieinbetalningen i sig 
görs senast vid deklarationstidpunkten. 

n  Om bolaget har brutet räkenskapsår som 
avslutas t.ex. 30 juni 2013, så är detta det 
sista bokslutet med den högre skattesatsen. 
Om du som ägare jobbar i bolaget kan det 
vara idé att ta ut högre lön i juni 2013, och 
sedan motsvarande lägre lön under hösten. 
Det påverkar inte din personliga skatt 
eftersom den räknas per kalenderår, 
däremot sjunker bolagets skatt eftersom 
kostnaden belastar året med högre 
skattesats. Effekten är således densamma 
som för tantiem.
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Baker Tilly Halmstad
Verksamheten i Baker Tilly Halmstad startade 
1996 och har efter hand utökats till att nu 
omfatta 25 medarbetare, varav 8 är delägare. 
Att vi är många delägare ser vi som en styrka 
då vi förvaltar och utvecklar vår verksamhet 
på lång sikt med ett personligt engagemang 
som främsta kännetecken.  
 
Vi arbetar främst med små och medelstora 
ägarledda företag och personerna bakom dessa. 
Vårt tjänsteutbud omfattar bl.a. revision, 
redovisning, ekonomisk rådgivning, skatte-
konsultationer och företagsöverlåtelser. 

Vi tycker att vi har ett roligt och stimulerande 
jobb och vill gärna vidarebefordra den känslan. 

En kund som anlitar oss får inte bara en effektiv 
och kvalitativ tjänst utförd utan också en trevlig 
kontakt och en god relation – till nytta och 
nöje för båda parter!

Vi vill vägleda våra kunder så att de kan undvika 
misstag och få verktyg till att utveckla sin 
verksamhet. Därför är det viktigt för oss att 
vara väl förberedda – att titta runt hörnet och 
tolka tidens tecken.

Baker Tilly Halmstad är en del av Baker Tilly 
Sverige, som totalt har ca 500 anställda vid ett 
50-tal kontor från Trelleborg i söder till Luleå 
i norr. Byråerna i Sverige ingår i sin tur i 
Baker Tilly International – världens 8:e största 
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När året går mot sitt slut är det läge för ägare 
till aktiebolag att planera sitt löneuttag. För 
inkomståret 2012 gäller att du kan ha en 
inkomst på 414 000 utan att behöva betala 
statlig inkomstskatt (20–25 procent). Detta 
utgör den så kallade brytpunkten. Notera 
också att högsta pensionsgrundande inkomst 
för inkomstår 2012 uppgår till ca 440 000 kr.

Ta hjälp med att räkna ut minsta lön
Som ägare till ett aktiebolag med anställda, 
kan du under vissa omständigheter få en 

väsentlig utdelning med bara 20 procent skatt 
om du själv tar ut en viss minsta lön – de s.k. 
3:12-reglerna. Dessa regler är snåriga, så ta 
hjälp av din revisor med att räkna ut vilken 
minsta lön du måste ha. 

Gör rätt – sänk skatten till 20%
Optimal lön för 2012 baseras på ungefärlig 
vinst för bolaget, utdelningsbara medel och 
bolagets lönesummor. Mot den bakgrunden 
bedöms ägarens lön i förhållande till bryt-
punkten och 3:12-reglerna. Gör du rätt kan 

Planera löneuttaget 
fram till årsskiftet

revisions-, redovisnings- och rådgivningsorga-
nisation. Nätverket består av 150 likasinnade 
firmor med verksamhet i 120 länder och 
ca 25 000 medarbetare totalt. Baker Tilly ger 
entreprenörsföretag av alla storlekar det bästa 
från två världar – servicekänslan och engage-
manget hos en lokalt ägd byrå i kombination 
med resurserna och specialistkompetensen i en 
global organisation. Det gör oss unika och det 
ger våra kunder trygghet och kompetens!

det finnas stora belopp att tjäna. Istället för att 
betala mer än 50 procent skatt på tjänstein-
komst, kan du få nöja dig med 20 procent 
skatt på aktieutdelning! Reglerna är tänkta att 
fungera på det här sättet, det är alltså inte 
fråga om aggressiv skatteplanering.


