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مراحل ثبت و صدور حواله بارنامه به صورت گام به گام به شرح زیر می باشد:

:سامانه شرکت ها)مربوط به (کلمه عبورورود از طریق لینک زیر و با نام کاربري و -1
http://csbl.rmto.ir/Accounting/Login

ورود به بخش درخواست حواله بارنامه:-2



2 

پرداخت کلیه عوارض قانونی (کلیه عوارض جابجایی کاال، نیم درصد و کد رهگیري)-3

بیمه تکمیلی درمان رانندگانثبت فیش -4
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، 50، 25باشد(مانند 25وارد کردن تعداد درخواست با توجه به سقف مجاز تعیین شده(کادر آبی) و تعداد آن باید ضریبی از عدد -5
.شودوارد1عدد شماره نامه هم مقدار -و ...)75

شود.پس از ورود موارد قسمت قبل، گزینه ثبت انتخاب -6



4 

پیام *اطالعات به درستی ذخیره شد*(کادر قرمز)دریافت-7

(کادر گزینه تایید و تخصیص سریال(کادر قرمز). کلیک بر روي گزینه انتخابانتخاب و وارد بخش حذف فیزیک بارنامه شوید-8
.آبی)



5 

انتخاب گزینه رزرو-9

زیر(کادر قرمز)ورود متن تصویر بر اساس شکل -10

جهت استفاده در بخش هاي دیگر نگهداري گردد.شماره پیگیري سازمان امور مالیاتیتوجه: عدد 



6 

انتخاب گام بعدي-11

انتخاب ردیف ثبت شده پرونده مالیاتی(کادر قرمز) و انتخاب گزینه انتخاب پرونده و صدور قبض مالیاتی(کادرآبی)-12
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.OKانتخاب -13

و انتخاب لینک پرداخت آنالین(کادر قرمز)OKانتخاب -14



توسط شرکت هاي حمل ونقل در پنل اختصاصی راهنماي ثبت و صدور حواله بارنامه
(تخصیص شماره بارنامه جهت حذف فیزیک بارنامه)

8 

ورود اطالعات درگاه پرداخت-15

صفحه تایید پرداخت موفق و انتخاب گزینه تکمیل فرایند خرید-16
توجه: حتما گزینه تکمیل فرایند خرید انتخاب گردد.
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دادن این تصویر به معناي تایید پرداخت حق تمبر سازمان امور مالیاتی براي درخواست حواله بارنامه است.نشان-17

سپس از طریق انتخاب گزینه تایید حق تمبرید مرحله قبل نیاز است مجدد وارد سامانه مدیریت کنترل بارنامه شوید.پس از تای-18
با انتخاب گزینه استعالم(کادر قرمز) در صورت تایید این راهنما)10مالیاتی (در مرحله شماره پیگیري سازمان امور و بر اساس 

خصیص داده شده نمایش داده می شود و امکان صدور پرداخت توسط سازمان امور مالیاتی حواله بارنامه و شماره بارنامه هاي ت
در غیر این صورت مراحل پرداخت بر اساس مرحله باشد.بارنامه بر اساس شماره بارنامه هاي تخصیص داده شده امکان پذیر می

این راهنما نمایش داده می شود. 10
توجه مهم: حواله بارنامه نمایش داده شده نهایی است و نیاز به ثبت مجدد اطالعات آن در هیچ سامانه اي نمی باشد. 

لطفا در حفظ و نگهداري اطالعات آن کوشا باشید.
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نتیجه استعالم مرحله قبل و نشان دادن شماره و سریال اختصاص داده شده به شرکت حمل و نقل-19

پایان
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