Doporučení pro provádění úhrad do Ruské federace
v ruských rublech (RUB)
Vážení klienti,
pro úhrady do Ruské federace v měně RUB je nutné dodržet při vyplňování platebního příkazu
následující specifika. Potřebné údaje pro správné vyplnění příkazu získáte od svého obchodního
partnera (příjemce úhrady).

Způsob vyplnění údajů ve službě Multicash
Detail

Popis

Název pole

Příklad

Číslo účtu
příjemce

Číslo účtu příjemce o
délce 20 číslic. Číslo
účtu začíná číslicí 4.

Účet
příjemce

41112233445566778895

Registrační číslo
daňové správy

INN registrační číslo
daňové správy o délce
10-12 číslic se uvádí
bez mezer.
Speciální kód KPP se
uvádí v případě, že se
jedná o platbu daní.
Délka kódu KPP je 9
číslic a je uveden za
INN, oddělený lomítkem
bez mezer.

Název
příjemce

INN1234567891
INN1234567891/KPP123456789

VO code

Ruské číslo platebního
titulu o délce 5 číslic,
které se uvádí bez
mezer, ve formátu „VO
+ číslo titulu“.

Účel platby,
pole 1/4

VO60080

C/A identifikátor
banky (ACC)

Číslo účtu banky u
Ruské národní banky o
délce 20 číslic. Uvádí se
ve formátu „C/A +
mezera + číslo účtu“.

Účel platby,
pole 2/4

C/A 30112233445566778899

BIK identifikátor

Národní číselný
identifikační kód banky
o délce 9 číslic. Uvádí
se ve formátu „BIK +
mezera + číslo kódu“.

Účel platby,
řádek 3/4

BIK 044332211

Účel platby

Přesný popis důvodu
platby, za co plátce platí
příjemci.

Účel platby,
řádek 4/4

INVOICE 12345678, PAYMENT
FOR GOODS

Expobank CZ a.s.
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Způsob vyplnění údajů ve službě Expobanking
V Expobanking je k dispozici speciální formulář Platba v rublech v sekci Platby, který již obsahuje
veškerá pole pro vyplnění platby v rublech.
Detail

Popis

Název pole

Příklad

Číslo účtu
příjemce

Číslo účtu příjemce o
délce 20 číslic. Číslo
účtu začíná číslicí 4.

Účet příjemce

41112233445566778895

Registrační číslo
daňové správy

INN registrační číslo
daňové správy o délce
10-12 číslic se uvádí
bez mezer.
Speciální kód KPP se
uvádí v případě, že se
jedná o platbu daní.
Délka kódu KPP je 9
číslic a je uveden za
INN, oddělený tečkou
bez mezer.

INN / KPP

INN1234567891
INN1234567891.KPP123456789

VO code

Ruské číslo platebního
titulu o délce 5 číslic,
které se uvádí bez
mezer, ve formátu „VO
+ číslo titulu“.

VO code

VO60080

C/A identifikátor
banky (ACC)

Číslo účtu banky u
Ruské národní banky o
délce 20 číslic.

C/A
identifikace
banky
příjemce

30112233445566778899

BIK identifikátor

Národní číselný
identifikační kód banky
o délce 9 číslic.

BIK

044332211

Účel platby

Přesný popis důvodu
platby, za co plátce platí
příjemci.

Zpráva pro
příjemce

INVOICE 12345678, PAYMENT
FOR GOODS

Expo Express
platba

Okamžitá platba do
Expobank LLC (Rusko)
zpoplatněná dle
Standardního
sazebníku.

Expo Express zaškrtávací pole
platba

Expobank CZ a.s.

2

