
 

TÁJÉKOZTATÓ 
a Jászberény város Adóigazgatási Irodája által rendszeresített 

adóügyekben használható új IFORM típusú űrlapokról 

 

Az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) az önkormányzati ASP adó szakrendszerben az elektronikus 

önkormányzati ügyintézés helyszíne. A nyitólap elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap. A 

nyomtatványok elektronikusan kitölthetők és ügyfélkapun keresztül benyújthatók vagy pdf. 

formátumban letölthetők, kinyomtathatók és papír alapon benyújthatók. A helyi iparűzési adó célirányos 

felhasználásával és a mezőőri járulékkal kapcsolatos nyomtatványok a Jászberény honlapján a 

Városháza/Hivatal-Irodák/Adóigazgatási Iroda – Adóügyek/nyomtatványok menüpont alatt találhatók. 

 

Amennyiben az Ön által intézendő ügyben nem talál formanyomtatványt, akkor beadványát az e-

Papír szolgáltatáson keresztül terjesztheti be (https://epapir.gov.hu). 

 

Ügytípusonként az OHP oldalon az alábbi iForm nyomtatványok nyújthatók be: 

 

IPARŰZÉSI ADÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Űrlaptípus kódja ASP                                                           Űrlaptípus neve ASP  

 

ASP-ADO-087-2019  Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű  

iparűzési tevékenység, 2019. évre  

ASP-ADO-087-2018  Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű  

iparűzési tevékenység, 2018. évre  

ASP-ADO-087-2017  Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű  

iparűzési tevékenység, 2017. évre  

ASP-ADO-087-2016  Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű  

iparűzési tevékenység, 2016. évre  

ASP-ADO-087-2015  Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű  

iparűzési tevékenység, 2015. évre  

ASP-ADO-087-2014  Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű  

iparűzési tevékenység, 2014. évre  

ASP-ADO-057-2015  Helyi iparűzési adó bevallás, ideiglenes jellegű  

iparűzési tevékenység,  

ASP-ADO-037-2015  Helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés bevallás  

 

IDEGENFORGALMI ADÓ  
  

ASP-ADO-035-2019  Adóbevallás az idegenforgalmi adóról  

 

ÉPÍTMÉNYADÓ  
 

ASP-ADO-031RH-2017  

 

Adatbejelentés az épület, épületrész utáni 

építményadóról  

 

ASP-ADO-031-2015 

 

Adatbejelentés a reklámhordozó utáni 

építményadóról  

 

TELEKADÓ  
 

ASP-ADO-032-2015  

 

Adatbejelentés a telekadóról  

  

 

KOMMUNÁLIS ADÓ  

 

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
https://epapir.gov.hu/


ASP-ADO-033-2015  Adatbejelentés a magánszemély kommunális 

adójáról  

  

GÉPJÁMŰADÓ 

  

ASP-ADO-070-2015  Adatbejelentés a gépjárműadóról  

 

ASP-ADO-GKA-2017  

 

Kombinált áruszállítás bejelentése  

 

JÖVEDELEMADÓ (termőföld bérbeadás)  
 

ASP-ADO-050-2016  

 

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem  

adójához kapcsolódó bevallás  

ASP-ADO-050NY-2019  Erdőnek nem minősülő termőföld haszonbérbe  

adásából, valamint az erdőnek minősülő  

termőföldön folytatott társult erdőgazdálkodásból  

származó jövedelem adómentességéről szóló-  

Kiegészítő nyilatkozat  

JÖVEDÉKI ADÓ (magánfőzött párlat)  
 

ASP-ADO-042B-2015  

 

Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogának 

megszerzéséről  

  

TALAJTERHELÉSI DÍJ  
 

ASP-ADO-041-2015  

 

Talajterhelési díj bevallás  

  

 

ÁLTALÁNOS ADÓNYOMTATVÁNYOK  
 

ASP-ADO-AEB-2017  

 

Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem  

 

ASP-ADO-ERK-2017  

 

Automatikus részletfizetési kérelem  

 

ASP-ADO-BEJ-2015  

 

Bejelentkezés, változás-bejelentés  

 

ASP-ADO-BEHA-2018  

 

Bevallás előrehozott helyi adóról  

 

ASP-ADO-AFK-2017 

 

Kérelem adófelfüggesztésre 

 

ASP-ADO-AAI-2017 

 

Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány 

kiadására 

 

  

ASP-ADO-KMI-2017  Kérelem költségmentesség engedélyezésének 

alapjául szolgáló körülmények igazolására  

 

ASP-ADO-MHT-2017 

 

 

ASP-ADO-MGKR-2017  

 

Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben 

 

 

Megkeresés köztartozás behajtására  

  

ASP-ADO-MK-2017  Méltányossági kérelem  

 

ASP-ADO-O87N-2015 

 

 

Nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről 

 



ASP-ADO-TUL-2017  Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem  

 

Tájékoztatót készítette: Önkormányzati Adóhatóság 

5100, Jászberény, Rákóczi út. 42-44. Tel: 505-702 


