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1. Průběh plateb
Při platbě za produkt či službu si tuto koncový zákazník kupuje od klinta jemu provádí platbu. Jako zprostředkovatel do tohoto obchodu
vstupují ale další subjekty (Xpay, mobilní operátoři, kartová centra, bankovní ústavy, mikroplatební systémy,...), kteří umožní zákazníkovi provést
platbu určitým způsobem pro prodejce (našeho klienta). Zde existuji dva základní způsoby jak tenhle řetěz může fungovat.

1.1. Invoicing
Prvním je invoicing (fakturace provizí). Tento způsob je nejběžnější, nejjednodušší a nejrošířenější avšak ve většině případů ne zcela
správný. Navíc bohužel v případě produktu či služby, která nepodlého základní sazbě DPH (u nás 20%), neumí tuto nižší sazbu DPH zohlednit.
Invoicing je u nás ošetřen smlouvou o spolupráci a používá se tak zejména pro platby pomocí PR SMS mimo Českou republiku.
Graficky je postup platby zakreslen zde.
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Zákazník zaplatí zprostředkovateli platby celou částku
Zprostředkovatel zaplatí systému Xpay částku sníženou o svou provizi a z této provize odvede DPH
Xpay zaplatí Klientovi částku sníženou o svou a zprostředkovatelovu provizi a z této provize odvede DPH
Klient prodá produkt či služby systému Xpay (jedna se transakci vždy s DPH 20%)
Xpay prodá produkt či službu zprostředkovateli platby (jedna se transakci vždy s DPH 20%)
Zprostředkovatel platby prodá produkt či službu koncovému zákazníkovi

Pro koncového zákazníka je vždy poskytovatelem služby zprostředkovatel. Jak je patrné z takto konstruované transakce, v celkovém pohledu
na transakci tento způsob není vůbec jednoduchy tedy spíše naopak. Klient pokud je plátce DPH, odvádi DPH v základní sazbě bez ohledu na povahu
zboží či služby jen ze své provize a nikoli z celé částky zaplacené koncovým zákazníkem.
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1.2. Factoring
Druhým je factoring (placení nákladů za zprostředkovatelské služby). Této způsob je méně běžný, avšak z pohledu finančního toku správný.
Zohledňuje libovolné sazby DPH a zákazník v tomto případě účetně platí přímo klientovi. Factoring je u nás ošetřen smlouvou o zprostředkování a
používá se zejména u plateb pomocí PR SMS v České republice a při platbách bankovními převody.
Graficky je postup platby zakreslen zde.
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Zákazník zaplatí zprostředkovateli platby celou částku
Zprostředkovatel zaplatí systému Xpay celou částku zaplacenou zákazníkem včetně DPH
Xpay zaplatí Klientovi celou částku zaplacenou zákazníkem včetně DPH
Klient prodá produkt či služby koncovému zákazníkovi a odvede z celé zaplacené částky DPH (pokud je plátce DPH)
Xpay zaplatí zprostředkovateli náklady za zprostředkování platby
Klient zaplatí systému Xpay náklady za zprostředkování platby (zahrnují už i náklady zprostředkovatele) a z této platby je mu
vráceno DPH (pokud je plátce DPH)

Factoring zcela odděluje tok peněz od prodeje produktu či služby a zprostřekovatelé či Xpay pouze zprostředkovávají platbu od zákazníka.
Žádným způsobem (ani fyzicky ani účetně) nepřichází do styku se zákazníkem zakoupeným zbožím či službou. Pokud je klient plátce DPH, odvede z
celé částky DPH v sazbě jaké daný produkt či služba odpovídá a je mu vráceno DPH ze zaplacených nákladů za zprostředkování platby.
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2. Příklady výpočtu vašeho příjmu a DPH
2.1. Neplátce DPH a invoicing
Zboží je v hodnotě 100 Kč a podléhá DPH 14%. Provize zprostředkovatů činí 30%. Základní sazba DPH je 20%.
Celková zaplacená částka včetně DPH: 100,00 Kč
Celková částka bez DPH: 83,33 Kč bez DPH
Provize zprostředkovatelů: 25,00 Kč bez DPH (30,00 Kč včetně DPH)
Provize pro klienta: 58,33 Kč bez DPH
Klient vystaví fakturu na částku: 58,33 Kč
Jelikož klient není plátce DPH, bude jeho celková provize 58,33 Kč. Procentuálně je to tedy 58,3%.
Zboží je v hodnotě 100 Kč a podléhá DPH 20%. Provize zprostředkovatů činí 30%. Základní sazba DPH je 20%.
Celková zaplacená částka včetně DPH: 100,00 Kč
Celková částka bez DPH: 83,33 Kč bez DPH
Provize zprostředkovatelů: 25,00 Kč bez DPH (30,00 Kč včetně DPH)
Provize pro klienta: 58,33 Kč bez DPH
Klient vystaví fakturu na částku: 58,33 Kč
Jelikož klient není plátce DPH, bude jeho celková provize 58,33 Kč. Procentuálně je to tedy 58,3%.

2.2. Neplátce DPH a factoring
Zboží je v hodnotě 100 Kč a podléhá DPH 14%. Provize zprostředkovatů činí 30%. Základní sazba DPH je 20%.
Celková zaplacená částka včetně DPH: 100,00 Kč
Celková částka bez DPH: 83,33 Kč bez DPH
Náklady zprostředkovatelů: 25,00 Kč bez DPH (30,00 Kč včetně DPH)
Zápočet zaplacené částky: 70,00 Kč
Jelikož klient není plátce DPH, bude jeho celková provize 70,00 Kč. Procentuálně je to tedy 70,0%.
Zboží je v hodnotě 100 Kč a podléhá DPH 20%. Provize zprostředkovatů činí 30%. Základní sazba DPH je 20%.
Celková zaplacená částka včetně DPH: 100,00 Kč
Celková částka bez DPH: 83,33 Kč bez DPH
Náklady zprostředkovatelů: 25,00 Kč bez DPH (30,00 Kč včetně DPH)
Zápočet zaplacené částky: 70,00 Kč
Jelikož klient není plátce DPH, bude jeho celková provize 70,00 Kč. Procentuálně je to tedy 70,0%.

2.3. Plátce DPH a invoicing
Zboží je v hodnotě 100 Kč a podléhá DPH 14%. Provize zprostředkovatů činí 30%. Základní sazba DPH je 20%.
Celková zaplacená částka včetně DPH: 100,00 Kč
Celková částka bez DPH: 83,33 Kč bez DPH
Provize zprostředkovatelů: 25,00 Kč bez DPH (30,00 Kč včetně DPH)
Provize pro klienta: 58,33 Kč bez DPH
Klient vystaví fakturu na částku: 58,33 Kč bez DPH
Klient z faktury odvede DPH ve výši: 11,67 Kč bez DPH
Celková provize je 58,33 Kč bez DPH. Procentuálně je to tedy 70,0%.
Zboží je v hodnotě 100 Kč a podléhá DPH 20%. Provize zprostředkovatů činí 30%. Základní sazba DPH je 20%.
Celková zaplacená částka včetně DPH: 100,00 Kč
Celková částka bez DPH: 83,33 Kč bez DPH
Provize zprostředkovatelů: 25,00 Kč bez DPH (30,00 Kč včetně DPH)
Provize pro klienta: 58,33 Kč bez DPH
Klient vystaví fakturu na částku: 58,33 Kč
Klient z faktury odvede DPH ve výši: 11,67 Kč bez DPH
Celková provize je 58,33 Kč bez DPH. Procentuálně je to tedy 70,0%.
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2.4. Plátce DPH a factoring
Zboží je v hodnotě 100 Kč a podléhá DPH 14%. Provize zprostředkovatů činí 30%. Základní sazba DPH je 20%.
Celková zaplacená částka včetně DPH: 100,00 Kč
Celková částka bez základní DPH: 83,33 Kč bez DPH (pro účel výpočtu nákladů zprostředkovatelů)
Náklady zprostředkovatelů: 25,00 Kč bez DPH (30,00 Kč včetně DPH)
Zápočet zaplacené částky: 70,00 Kč
Klient odvede DPH ve výši 7,28 Kč (12,28 Kč – 5,00 Kč)
Celková provize je 62,72 Kč bez DPH. Procentuálně je to tedy 71,5%.
Zboží je v hodnotě 100 Kč a podléhá DPH 20%. Provize zprostředkovatů činí 30%. Základní sazba DPH je 20%.
Celková zaplacená částka včetně DPH: 100,00 Kč
Celková částka bez základní DPH: 83,33 Kč bez DPH (pro účel výpočtu nákladů zprostředkovatelů)
Náklady zprostředkovatelů: 25,00 Kč bez DPH (30,00 Kč včetně DPH)
Zápočet zaplacené částky: 70,00 Kč
Klient odvede DPH ve výši 11,67 Kč (16,67 Kč – 5,00 Kč)
Celková provize je 58,33 Kč bez DPH. Procentuálně je to tedy 70,0%.
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