Overstappen
naar elektrisch
zakelijk rijden
Hoe stap je over naar een elektrisch
voertuig? Van welke fiscale voordelen
kun je profiteren?

Is elektrisch
rijden voordelig?
De Carver is vergeleken met een benzine of elektrische
auto een stuk gunstiger. Zo zijn de aanschafkosten lager
dan de gemiddelde elektrische auto. Je hebt al een Carver
vanaf 8.248,- excl btw. Daarbij zijn de verbruikskosten
van de elektrische Carver lager dan die van een auto
met brandstofmotor, en zijn er duurzaamheidssubsidies
beschikbaar wanneer je een Carver zakelijk aanschaft.

De Carver is fiscaal interessant
De overheid stimuleert duurzaam rijden. Een Carver wordt
gezien als een (duurzaam) bedrijfsmiddel en daarom heb jij
als zakelijke gebruiker recht op verscheidene aftrekregelingen.
Hieronder vallen de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
(KIA), milieu-investeringsaftrek (MIA, 13,5%) en willekeurige
afschrijving milieu-investeringen (Vamil, 75%). Deze regelingen
kunnen op 50% van het investeringsbedrag worden toegepast.
Je kunt een groot deel van de investering al in het jaar
van aanschaf ten laste van jouw bedrijfswinst brengen.
Op de volgende pagina vind je een rekenvoorbeeld
van de toepassing van deze regelingen.

Gebruikskosten voor
zakelijk rijden met de Carver
Geen wegenbelasting en geen bpm
Laadkosten
Het volledig opladen van de accu kost
ongeveer €1,-. De brandstofkosten
zijn daarmee € 0,01/km.

Onderhoudskosten

Rekenvoorbeeld
Wat zijn de fiscale voordelen als
ik een Carver aanschaf?
Let op! Dit is een voorbeeld gebaseerd op de belastingtarieven van 2021.

Je mag versneld investeringskosten (aanschafkosten
van de Carver) afschrijven op een tijdstip dat je zelf
bepaalt. Dit levert een liquiditeit- en rentevoordeel op!

Mocht jouw bedrijf vennootschapsbelasting
moeten afdragen, dan levert dit het volgende
liquiditeits- en rentevoordeel op:

Inkomstenbelasting (IB)

Vennootschapsbelasting (VPB)

Investeringsbedrag ex btw/
Aankoop bedrag Carver ex btw

€ 8.248

Investeringsbedrag ex btw/
Aankoop bedrag Carver ex btw

€ 8.248

De onderhoudskosten zijn afhankelijk van
je rijstijl en de afstanden die je rijdt. Bij
normaal gebruik (op basis van 10.000 km
p/j) zullen de jaarlijkse onderhoudskosten
tussen de € 250,- en € 300,- liggen.

KIA

28.00%

over

€ 8.248

€ 2.309

KIA

28.00%

over

€ 8.248

€ 2.309

MIA

13.50%

over

€ 4.124*

€ 557

MIA

13.50%

over

€ 4.124*

€ 557

VAMIL

75.00%

over

€ 4.124*

€ 3.093

VAMIL

75.00%

over

€ 4.124*

€ 3.093

Totaal direct aftrekbaar van uw winst

€ 5.959

Totaal direct aftrekbaar van uw winst

€ 5.959

Bijtelling

Netto investering bij 37.10% IB

€ 6.037

Netto investering bij 15.00% VPB

€ 7.354

Netto investering bij 49.50% IB

€ 5.298

Netto investering bij 25.00% VPB

€ 6.758

Voor woon-werkverkeer betaal je géén
bijtelling. Voor privé gereden kilometers
wordt per werkgerelateerde kilometer
bijtelling berekend. Afhankelijk van de
inkomstenbelasting zullen de kosten hiervan
tussen de € 0,14/km en € 0,20/km zijn.

*50% van het investeringsbedrag

Carver Sport & Carver Comfort

Carver Cargo

Inkomstenbelasting (IB)

Inkomstenbelasting (IB)

Investeringsbedrag ex btw / Aankoopbedrag Carver ex btw

€ 9.066

Investeringsbedrag ex btw / Aankoopbedrag Carver ex btw

€ 9.990

KIA

28.00%

over

€ 8.248

€ 2.538

KIA

28.00%

over

€ 8.248

€ 2.797

MIA

13.50%

over

€ 4.124*

€ 612

MIA

13.50%

over

€ 4.124*

€ 674

VAMIL

75.00%

over

€ 4.124*

€ 3.400

VAMIL

75.00%

over

€ 4.124*

€ 3.746

Totaal direct aftrekbaar van uw winst

€ 6.550

Totaal direct aftrekbaar van uw winst

€ 7.218

Netto investering bij 37.10% IB

€ 6.636

Netto investering bij 37.10% IB

€ 7.312

Netto investering bij 49.50% IB

€ 5.824

Netto investering bij 49.50% IB

€ 6.417

Vennootschapsbelasting (VPB)

Vennootschapsbelasting (VPB)

Investeringsbedrag ex btw/ Aankoopbedrag Carver ex btw

€ 9.066

Investeringsbedrag ex btw/ Aankoopbedrag Carver ex btw

€ 9.990

KIA

28.00%

over

€ 8.248

€ 2.538

KIA

28.00%

over

€ 8.248

€ 2.797

MIA

13.50%

over

€ 4.124*

€ 612

MIA

13.50%

over

€ 4.124*

€ 674

VAMIL

75.00%

over

€ 4.124*

€ 3.400

VAMIL

75.00%

over

€ 4.124*

€ 3.746

Totaal direct aftrekbaar van uw winst

€ 6.550

Totaal direct aftrekbaar van uw winst

€ 7.218

Netto investering bij 15.00% VPB

€ 8.083

Netto investering bij 15.00% VPB

€ 8.907

Netto investering bij 25.00% VPB

€ 7.428

Netto investering bij 25.00% VPB

€ 8.186

*50% van het investeringsbedrag

*50% van het investeringsbedrag

Overstappen naar
een elektrisch
zakenauto?
Overstappen naar een elektrische zakenauto, zoals
de Carver, hoeft geen uitdaging te zijn. Om het nog
makkelijker te maken voor jouw onderneming zetten
wij een aantal aandachtspunten voor je op een rij.
Hoeveel kilometers leggen jij en/of je medewerkers
dagelijks af? Gaat het om woon-werk verkeer of
doen jullie ook veel klantbezoeken op een dag?
De Carver heeft een actieradius van 100 km en is in
5 uur volledig opgeladen. Aangezien de gemiddelde
Nederlander 45km per dag voor woon-werkverkeer moet
reizen, is de actieradius van 100 km perfect. Rijd je toch
meer kilometers op een dag, dan is de accu zo weer vol.
Ter vergelijking: een maaltijdbezorger rijdt gemiddeld
40 km per dag. Dit komt vooral door de vele stops.
Rijden jullie vooral in de stad of ook
op snelwegen/autowegen?
De Carver is officieel een brommobiel, en mag daarom
niet rijden op snelwegen of autowegen. Er zijn altijd

alternatieve routes, waardoor je snelwegen/autowegen
vermijdt. Als jullie vooral in de stad rijden, is de Carver zelfs
handiger dan een gewone auto. Een Carver is makkelijker
te parkeren door de compactheid van het voertuig en je
mag met dit voertuig rijden in emissievrije binnensteden.
Wat voor soort voertuig hebben jij en/of jouw
medewerkers nodig om alle taken te kunnen uitvoeren?
Je kunt kiezen voor een Carver met ruimte voor
2 personen inclusief 75 l bagage, of de Cargo
variant met 500 l + 100 l laadruimte.
Kunnen jij en/of je medewerkers thuis opladen? Zo niet,
waar zijn de dichtstbijzijnde laadpunten voor het bedrijf?
De Carver is gemakkelijk thuis op te laden met de 2,7 m
lange laadsnoer die je in elk stopcontact kunt inpluggen.
Als er geen stopcontact binnen bereik is, zijn er ook
adapterkabels beschikbaar voor de Carver. Zo kun je
de Carver ook bij een (openbare) laadpaal opladen.
Als al deze vragen beantwoord zijn, kun je bepalen of de
overstap naar een elektrisch zakenauto haalbaar is.

Op de volgende pagina vind je een overzicht van de
technische specificaties van de Carver, Carver Comfort,
Carver Sport en Carver Carg.

Carver

De Carver is een geniaal elektrisch stadsvoertuig
dat ook erg leuk is om in te rijden.

Technische specificaties

Top snelheid

Dimensie

45

98

km/u

cm breed

Bereik

Kantelhoek

100

40

km

graden

Ruimte voor een passagier
Panoramaraam met ontdooi functie
Ventilatoren: zijraam verwarming
75L bagageruimte
Soft-top Cabrio dak
USB ingang voor jouw telefoon

Carver Comfort: de naam zegt het al. Een comfortabel
elektrisch voertuig met zachte stoelbekleding en
instelbare rijstanden zo dat jij nog lekkerder kunt rijden.

Extra’s

Extra’s
•
•
•
•
•
•

Carver Comfort

100%
oplaadtijd

Prijs
per km

5

0,01

uur

euro

•
•
•
•
•
•

3 rijstanden (Normaal, Comfort & Sport)
Metallic Lak (Oranje of Blauw)
Zwarte zachte stoelbekleding
Geluidsinstallatie met Bluetooth ontvanger
Telefoonhouder
Vloermatten

Carver Sport

Technische specificaties

Batterij capaciteit

Hoogte

5,4

149

Max kracht

Lengte

2x2

289

kWh

Uitgerust en snel op je werk aankomen in een opvallend
voertuig? Dan is de Carver Sport het ultieme stadsvoertuig
voor jou. Kies voor de ‘sport’-instelling om sneller op
te trekken en nog feller door de bocht te swingen.

kW

cm hoog

cm lang

Extra’s
•
•
•
•
•
•
•

3 rijstanden (Normaal, Comfort & Sport)
Zwarte zachte stoelbekleding
Sportieve Stickers
Zwarte velgen
Geluidsinstallatie met Bluetooth ontvanger
Telefoonhouder
Vloermatten

Rijbewijs

Gewicht

AM

330

scooter

Carver Cargo

kg

Speciaal aan de Carver Cargo is de laadruimte van
500L en extra 100L achter de chauffeursstoel. Net
als de Carver beschikt de Carver Cargo over het
unieke kantelsysteem, dat zelfs bij volle belading zorgt
dat iedere bocht veilig genomen kan worden.
Perfect voor het vervoeren van gereedschappen,
pakketten, maaltijden, post en veel meer!

Ontdek de voordelen van
zakelijk rijden met de Carver
Snel
Het perfecte stadsvoertuig waarmee
je nooit meer een afspraak mist.

Betaalbaar

Proefrijden bij jou
voor de deur?
Wil je de Carver of Cargo zelf ervaren?

Lage maandelijkse kosten
en belastingvoordelen.

Verantwoord
Een emissievrij stadsvoertuig voor
duurzame zakelijke kilometers.

Comfortabel

Je kunt je inschrijven voor een proefrit via
onze website: www.carver.earth/proefrit
of via de telefoon: 085 1302 484.

Alle seizoenen inzetbaar, altijd
warm en droog aankomen.

Proefrijden bij je thuis of bij jouw bedrijf?

Voldoende bagageruimte, met
een actieradius van 100 kilometer.

Wil je liever dat wij bij jou langs komen met een
Carver voor een persoonlijke proefrit? Dat kan! Neem
contact op met ons om een afspraak in te plannen.

Compleet

Service
70 servicecenters van James
Autoservice door heel Nederland

Heb je vragen over
zakelijke mobiliteit?

Rutger de Vries

Neem direct contact met ons op voor meer
informatie of een vrijblijvend offerte
Bel 085 1302 48 of stuur ons een email: sales@carver.earth

