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Pokyny pre zasielanie platieb
v rubľoch do Ruska

V súlade s platnou legislatívou Ruskej federácie je možné platby v mene RUB úspešne realizovať len v prípade, ak budú na platobnom
príkaze okrem štandardných údajov uvedené aj ďalšie dôležité kódy: BIK code, INN code, VO code a KPP code.

Tieto údaje požadujte od Vašich ruských partnerov – príjemcov platieb v Ruskej federácii.
Pri chýbajúcich alebo chybne uvedených údajoch, banka príjemcu platbu nevykoná a bude ju riešiť ako reklamáciu.

Povinné údaje pre spracovanie platieb do Ruska v mene RUB:
1.  Meno a adresa príjemcu
  fyzická osoba: priezvisko, meno, meno otca, právnická osoba
  právnická osoba: názov firmy a druh vlastníctva (OOO, OAO, ZAO)

2.  Číslo účtu príjemcu – 20-miestne číslo účtu príjemcu vedeného v rubľoch,
 Vzor: 40301810800001466296

3.  INN – kód príjemcu; je to 10 – 12 miestne daňové registračné číslo, ktoré Vám oznámi príjemca
 Vzor: INN 7729086087

4.  KPP - kód príjemcu, kód dôvodu registrácie pre daňovú správu (9 číslic)
 Vzor: KPP 775001001

5.  VO – kód transakcie, ktorý určuje charakter platby; je to povinný 5-miestny číselný kód, zriadený Centrálnou bankou Ruska.
 Pri určení VO-kódu je podstatné či príkazca platby je rezident alebo nerezident vo vzťahu k Rusku. 
 Na základe tohto si vyberiete VO-kód
 Vzor: VO60070

6.  Banka príjemcu
 Číslo účtu banky príjemcu (correspondent account) + Swift kód (BIC) banky príjemcu + názov a adresa banky príjemcu

7.  BIK – národný identifikačný kód banky príjemcu; je to 9-miestny číselný kód banky príjemcu, ktorý Vám poskytne príjemca platby.
 Upozornenie: nie je to BIC (swift) kód
 Vzor: BIK 044525986

8.  Účel platby (v anglickom jazyku)
 Číslo a dátum zmluvy/faktúry, popis platby (názov tovarov a služieb) + informácia či je platba s DPH (VAT) alebo nie

9.  Inštrukcia na úhradu poplatku za prevod
 Vždy poplatkový kód „OUR“, t. j. všetky poplatky hradí platiteľ.


