
 

Jak správně vyplnit specifické povinné údaje při zadání zahraniční platby v měně 

RUB 

 

 

Platby v měně RUB jsou zpracovávány podle zvláštního režimu a k tomu, aby naše korespondenční 

banka byla schopna platbu provést, je třeba, aby klient do platby vyplnil tyto údaje: INN, KPP (u 

právnických osob), BIK, ACC banky příjemce, VO a důvod platby. 

 

 

1) Platba v měně RUB směřující do Ruska 

- BIK - národní číselný identifikační kód banky (9 číslic) - uvést do prvního pole u Banky příjemce. 

Příklad BIK - RU044030755, 

 

- Do pole důvod platby, je nutné vyplnit tyto údaje: 

 1) ACC - číslo korespondenčního účtu (20 číslic, začínající číslem 3). Příklad ACC 

30101810000000000755 

 2) Skutečný důvod úhrady např. contract no. xxx  for goods 

 3) Kód typu transakce (VO kód) ve tvaru: VOxxxxx (x = čísla kódu) 

 4) Daňové identifikační číslo příjemce tzv. č. INNxxxxxxxxxx (x = čísla) (INN - registrační číslo 

daňové správy: 10-12 číslic - povinný u příjemce=firmy) 

 5) KPP - speciální kód pro daňovou správu, týkající se "důvodu registrace" (9 číslic)  

 

2) Platba v měně RUB směřující jinam než do Ruska 

- U plateb v RUB mimo Rusko je nezbytné uvést Údaje o ruské koresp. bance: přesný NÁZEV a 

ADRESA banky příjemce + identifikaci banky pomocí čísla BIK a ACC - ve tvaru např.: 

RU044030755, 30101810000000000755 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Specifická povinná pole: 

 

INN - registrační číslo daňové zprávy (10-12 číslic) 

- standardizovaná forma: [INN12x] - slovo „INN“ následované 10-12ti místným číslem INN, 

všechno bez mezer 

 

KPP - speciální kód pro daňovou zprávu, týkající se „důvodu registrace“ (9 číslic) 

- povinné pouze pro právnické osoby 

- standardizovaná forma: [.KPP9x] – tečka, slovo KPP a 9ti místný kód, všechno bez mezer 

 

BIK - národní identifikační kód banky (9 číslic) 

- pole „SWIFT kód banky příjemce (BIC)“ se nevyplňuje, tj. zůstává prázdné 

- standardizovaná forma: [//RU9x] –  „//RU“ a 9ti místný kód, všechno bez mezer 

 

ACC - číslo korespondenčního účtu banky příjemce u centrální banky Ruské federace (20 číslic) 

- standardizovaná forma: [.20x] – tečka následovaná 20ti místným číslem účtu, všechno bez 

mezer 

 

VO - ruský kód platebního titulu (5číslic) 

- standardizovaná forma: [(VOxxxxx)] – v kulatých závorkách „VO“ a 5ti místný kód, 

všechno bez mezer 

 

Důvod platby – přesný popis důvodu platby, za co plátce platí příjemci apod. 

- standardizovaná forma: volný text 

 


