Zasady realizacji płatności w rublu rosyjskim (RUB)
Dla płatności w walucie rubel rosyjski (RUB) obowiązują bardziej restrykcyjne zasady formatowania
zleceń płatniczych niż to ma miejsce w przypadku innych walut. Specyficzne wymogi informacyjne
wynikają z regulacji Centralnego Banku Rosji.
W związku z powyższym, Santander Bank Polska S.A. informuje, że płatności wysyłane do Rosji w
walucie RUB – oprócz standardowych danych – muszą zawierać:
w zakresie danych odbiorcy płatności/kontrahenta:


pełną nazwę odbiorcy zawierającą osobowość prawną w brzmieniu rosyjskim pisaną literami
alfabetu łacińskiego



kod INN – Numer Identyfikacji Podatkowej odbiorcy płatności (z ang. Taxpayer Identification
Number). INN składa się z 10 (osoby prawne) lub 12 (osoby fizyczne) znaków. Posiada go każdy
rezydent Federacji Rosyjskiej lub nie-rezydent zarejestrowany przez organy podatkowe Federacji
Rosyjskiej.



kod KPP – Przyczyna Rejestracji Podatkowej (z ang. The Reason of Tax Registration) dodatkowy numer nadawany przedsiębiorstwom przez organy podatkowe Federacji Rosyjskiej.
KPP składa się z 9 znaków.
NAZWA BENEFICJENTA - poprawna zawartość pola:
Linia 1: kod INN kropka kod KPP
Linia 2: nazwa odbiorcy
Przykład:
INN1234567890.KPP123456789
ABC OOO 77243 Moskwa

w zakresie danych banku odbiorcy:
(uwaga: jeśli bank odbiorcy nie jest bankiem rosyjskim, poniżej wskazane dane dotyczą banku
pośredniczącego)


BIK – 9-cyfrowy kod banku rosyjskiego (jest to inny kod niż BIC, czyli standardowo podawany kod
SWIFT banku)



SCZ – numer rachunku banku rosyjskiego (20-cyfrowy) w Centralnym Banku Rosji.

w zakresie szczegółów płatności:


kod VO – 5-cyfrowy kod statystyczny transakcji walutowej określający przedmiot transakcji. Kody
VO są definiowane przez Centralny Bank Rosji.
Dodatkowe informacje w zakresie danych banku odbiorcy i szczegółów płatności należy umieścić
dla danej transakcji w polu: „TYTUŁ” (Szczegóły płatności).

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, utworzona na podstawie
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Zachodniego we Wrocławiu (Dz. U. z dnia 1 lipca 1988 r. Nr 21, poz.
142),
NIP 896-000-56-73, REGON 930041341, o kapitale zakładowym i wpłaconym 1 020 883 050 zł.

TYTUŁ - poprawna zawartość pola:
kod VO szczegóły płatności SCZ. BIK
Przykład:
VO20200 invoice 22222
SCZ.30101810200000000700 BIK 044525700

Wszystkie powyższe dane Klient powinien uzyskać od swojego kontrahenta – odbiorcy płatności.
Brak którejkolwiek z wyżej wskazanych informacji może skutkować opóźnieniami w realizacji
transakcji, ponoszeniem przez Klienta dodatkowych kosztów związanych z postępowaniem
wyjaśniającym lub zwrotem transakcji Klienta.
Powyższe Zasady realizacji płatności w rublu rosyjskim (RUB) mają jedynie charakter informacyjny. Prawo ostatecznej
interpretacji zasad związanych z realizacją płatności w walucie RUB leży w gestii Centralnego Banku Federacji Rosyjskiej (The
Central Bank of the Russian Federation).
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