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PLATBY V RUSKÝCH RUBLECH (RUB)
PLATBA V RUBLECH DO RUSKA
■
■
■

při zadávání platebního příkazu v rublech do Ruska je nutné zadávat následující údaje, bez kterých nelze platbu úspěšně realizovat
formulář vyplňte v anglickém jazyce
požadované údaje získáte od svého zahraničního partnera (příjemce platby) případně od banky příjemce

Pro vyplnění platebního příkazu budete potřebovat:
PŘÍJEMCE:
Právnická osoba
■ Číslo účtu příjemce – IBAN v Rusku neexistuje, tj. číslo účtu neobsahuje písmena, má vždy 20 číslic a začíná číslicí 4
■ INN, jedná se o registrační číslo daňové správy (10–12 číslic)
■ KPP, jedná se o speciální kód pro daňovou správu, týkající se „důvodu registrace“ (9 číslic)
■ právní forma např. OOO, ZAO, AO a přesný název společnosti
■ adresa příjemce
Fyzická osoba podnikatel
Číslo účtu příjemce – IBAN v Rusku neexistuje, tj. číslo účtu neobsahuje písmena, má vždy 20 číslic a začíná číslicí 4
■ INN, jedná se o registrační číslo daňové správy (10–12 číslic)
■ IP + jméno a příjmení (u rezidenta se uvádí i patronymum = druhé jméno po otci)
■ adresa příjemce
■

Fyzická osoba občan
Číslo účtu příjemce - IBAN v Rusku neexistuje, tj. číslo účtu neobsahuje písmena, má vždy 20 číslic a začíná číslicí 4
■ jméno + příjmení (u rezidenta se navíc uvádí patronymum = druhé jméno po otci, např. Valentina Vladimirovna Těreškovová)
■ ulice a číslo popisné, město
■

Banka příjemce:
BIK – národní číselný identifikační kód banky začínající identifikátorem RU
■ ACC – číslo korespondenčního účtu začínající číslicí 3
■ název a adresa banky
■

Doplňující informace / Zpráva pro příjemce:
VO code: ruský platební titul (5 číslic)
■ důvod platby: přesný popis důvodu platby, za co plátce platí příjemci
■ VAT: informace o tom, zda platba zahrnuje DPH
• pro platební příkaz s DPH vyplňte – WITH VAT
• pro platební příkaz bez DPH vyplňte – WITHOUT VAT
■

Příklady specifických parametrů, které je třeba doplnit do příkazu při platbě v rublech do Ruska:
Kam vyplnit specifické parametry

Délka jednotlivých
parametrů

Příklad – zadávejte informace,
které máte od příjemce platby
nebo jeho banky

INN – registrační číslo daňové správy
(pole Jméno, Název v sekci Příjemce)

INN (10 číslic pro podnikatelský
subjekt nebo 12 číslic
pro fyzickou osobu občana)
KPP (9 číslic)

INN1234567890

BIK (9 číslic)

RU123456789

ACC (20 číslic)

3XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VO (5 číslic)

(VO12345)

za co plátce platí příjemci

PAYMENT OF SERVICES,
SCET NO 6

s DPH – WITH VAT
bez DPH – WITHOUT VAT

WITH VAT

KPP – speciální kód pro daňovou správu
(pole Jméno, Název v sekci Příjemce)
BIK – národní číselný identifikační kód banky
začínající identifikátorem RU
(pole Název v sekci Banka příjemce)
ACC – číslo korespondenčního účtu
(pole Název v sekci Banka příjemce)
VO code – ruský platební titul
(pole Doplňující informace
nebo Zpráva pro příjemce)
Důvod platby – přesný popis důvodu platby
(pole Doplňující informace
nebo Zpráva pro příjemce)
VAT – informace, zda platba zahrnuje DPH
(pole Doplňující informace
nebo Zpráva pro příjemce)

KPP123456789

1. Jak vyplnit platební příkaz v Profibance

(v našem příkladu vyplněno pro právnickou osobu)

Pokud v poli Ulice
není dostatek místa
pro přesný název
a adresu banky
příjemce,
pokračujte
v poli Město.

Pro platbu s DPH
vyplňte: WITH VAT
Pro platbu bez DPH
vyplňte: WITHOUT
VAT

➧
➧

2. Jak vyplnit platební příkaz v MojeBanka Business

(v našem příkladu vyplněno pro fyzickou osobu – podnikatele)

Pokud v poli Ulice
není dostatek místa
pro přesný název
a adresu banky
příjemce, doplňte
zbylé údaje do pole
Město.

Pro platbu s DPH
vyplňte: WITH VAT
Pro platbu bez DPH
vyplňte: WITHOUT
VAT

➧
➧
3. Jak vyplnit platební příkaz v MojeBanka
(v našem příkladu vyplněno pro fyzickou osobu)

Pokud v poli Ulice není
dostatek místa pro
přesný název a adresu
banky příjemce,
pokračujte
v poli Město.

Pro platbu s DPH
vyplňte: WITH VAT
Pro platbu bez DPH
vyplňte: WITHOUT VAT

➧
➧

Platební instrukce pro platby v rublech mimo území Ruska
Ze specifických parametrů k platbě stačí u těchto plateb zadat pouze:
do Doplňujících informací nebo Zprávy pro příjemce VO code 99090
■ důvod platby: přesný popis důvodu platby, za co plátce platí příjemci
■ VAT: informace o tom, zda platba zahrnuje DPH
• pro platební příkaz s DPH vyplňte – WITH VAT
• pro platební příkaz bez DPH vyplňte – WITHOUT VAT
■

Platba v rublech z Ruska
Pro hladký průběh zpracování zahraničních plateb v měně RUB z Ruska do Komerční banky je nezbytné předat plátci následující
instrukce:
■

Bank of Beneficiary:
Komercni banka, a.s., Prague
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

■

Correspondent bank of Bank of Beneficiary (Bank in Russia):
ROSBANK (OJSC JSCB), Moscow
BIC / SWIFT kód: RSBNRUMMXXX

■

BIK code of Correspondent bank (Russian clearing code):
044525256

■

Correspondent account of ROSBANK with CBR:
30101810000000000256

■

Correspondent account of Komerční banka with ROSBANK MOSCOW:
30111810400000020570

■

INN (of Komerční banka):
22352

