Wypełnienie oświadczenia o dochodach
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Logowanie do systemu
Poniższy poradnik opisuje krok po kroku, jak wypełnić oświadczenie o dochodach za
poprzedni rok kalendarzowy.
Pierwszym krokiem jest wejście na stronę USOS-a. Link do strony znajduje się tutaj:
https://usosweb.pwste.edu.pl
Po wejściu na stronę logujemy się na nasze konto, używając loginu (s+numer albumu) i hasła
(Rys.1).

Rys. 1 Okno logowania w systemie USOS.
Po poprawnym zalogowaniu do serwisu USOS, znajdziemy się na stronie głównej (Rys. 2).

Odnalezienie oświadczenia w systemie
Po poprawnym zalogowaniu do systemu znajdujemy się na stronie głównej. Aby odnaleźć
oświadczenie o dochodach przechodzimy do zakładki „Dla wszystkich”. Zakładka ta
zaznaczona jest na czerwono na poniższym ekranie (Rys.2).

Rys. 2 Strona główna serwisu USOS.
Kolejnym krokiem jest wybranie w bocznym menu odnośnika o nazwie „Lista wniosków”
(Rys.3).

Rys. 3 Strona serwisu USOS – zakładka "Dla wszystkich".

Po wejściu na zakładkę „Lista wniosków” powinna załadować się strona, w której pojawi się
lista dokumentów, które można wypełnić (Rys.4). Następnie wyszukujemy „Oświadczenie
o dochodach za rok xxxx i klikamy „zacznij wypełniać”.

Rys. 4 Serwis USOS – lista wniosków, dostępnych dla studenta.

Wypełnianie oświadczenia
Po kliknięciu „zacznij wypełniać” pojawi się ekran, w którym dodajemy członków rodziny
(Rys. 5). Aby dodać członka rodziny, należy kliknąć w przycisk „dodaj” (1). W przypadku
potrzeby usunięcia niepotrzebnego rekordu – klikamy na czerwoną strzałkę (2). Aby
sprawdzić, kogo wliczać jako członka rodziny warto kliknąć w linki (zaznaczono
odpowiednio (4) oraz (5)). Po dodaniu wszystkich członków rodziny możemy przejść do
kolejnego kroku, zatwierdzając operacje przyciskiem „DALEJ”(3).

Rys. 5 Ekran wprowadzania członków rodziny wliczanych do oświadczenia.

Kolejnym ważnym krokiem jest ustalenie rodzaju dochodów, osiąganych przez członków
rodziny. Aby ustalić dochód rodziny warto zapoznać się z odnośnikami, które znajdują się
w wypełnianym formularzu (Rys. 6).

Rys. 6 Szczegółowe informacje o dochodach jakie można osiągnąć.
Po zapoznaniu się z odnośnikami, zaznaczamy odpowiednie stwierdzenia dotyczące
osiąganego dochodu przez danego członka rodziny (Rys. 7). Przyciski umożliwiają wybranie
tylko jednej odpowiedzi, więc nie istnieje ryzyko zaznaczenia dwóch opcji.

Rys.

7 Strona USOS – wypełnianie informacji dotyczących osiąganych dochodów

w rodzinie.
Po zaznaczeniu wszystkich opcji (wybraniu odpowiedzi TAK/NIE) (1) klikamy na przycisk
DALEJ (2). Jeżeli podczas wypełniania nie zaznaczono wszystkich odpowiedzi, system
wskaże miejsce wystąpienia błędu. Jeżeli uzupełnione dane są prawidłowe, przechodzimy do
kolejnego etapu.
W przypadku, gdy któryś z członków rodziny pobiera dochód opisany w punkcie A (Rys. 6)
(dochody opodatkowane w rodzinie studenta) wtedy pojawi się formularz, w którym
uzupełniamy dane dotyczące dochodu za rok ubiegły (Rys. 8).

WAŻNE! W sytuacji, gdy żaden z członków rodziny nie pobiera dochodu opisanego
w punkcie A (Rys. 6) WTEDY OPISANY PONIŻEJ FORMULARZ NIE ZOSTANIE
WYŚWIETLONY.

Rys. 8 USOS – wprowadzanie danych dotyczących dochodu z pracy.

W tym formularzu uzupełniamy dane dotyczące dochodu (rocznego) oraz składek i podatku.
Po wypełnieniu danych, odpowiadamy na pytanie zawarte w formularzu. Po uzupełnieniu
danych klikamy „Dalej”. W przypadku, gdy kolejny członek rodziny korzysta z takiej formy
opodatkowania dochodów pojawi się to samo okno, jednak pojawią się dane dotyczące innego
członka rodziny. W przypadku, gdy określono dochód opisany w punkcie B Rys. 6, pojawi się
ekran znajdujący się poniżej.

Rys. 9 USOS – ekran wprowadzania dochodu objętego podatkiem ryczałtowym.

W przypadku, gdy pojawi się ekran z rysunku powyżej, konieczne jest dodanie dochodu
osiągniętego w roku ubiegłym. Aby tego dokonać klikamy w przycisk „dodaj”(1). Następnie
uzupełniamy dane i zatwierdzamy je klikając przycisk „dalej” (3). W przypadku wystąpienia
błędu pojawi się komunikat o tym, że formularz zawiera błędy. W przypadku chęci usunięcia
wpisu klikamy na przycisk z czerwoną strzałką (2). Ekran ten jest ekranem opcjonalnym
i jeżeli nie posiadasz członka rodziny, który pozyskuje dochód opisany na Rys. 6 punkt B.
W kolejnym kroku pojawi się ekran, w którym student określa dochody konkretnego członka
rodziny niepodlegające opodatkowaniu w formie podatku dochodowego.

Rys. 10 Lista dochodów niepodlegająca opodatkowaniu w formie podatku dochodowego.
Na powyższym oknie możemy sprecyzować dochody niepodlegające opodatkowaniu
w formie podatku dochodowego. W skład tych dochodów wchodzą:
1. Dochody z zagranicy.
2. Dochody z pracy indywidualnych gospodarstwach rolnych.
3. Dochody z alimentów.
4. Stypendium doktoranckie.
5. Ulga na dzieci.
6. Zasiłek macierzyński z KRUS i świadczenie rodzicielskie.
7. Stypendia dla bezrobotnych z UE.
8. Inne dochody.
W przypadku uzyskiwania z którejkolwiek form dochodu klikamy rozwiń, aby uzupełnić
dane o dochodach. Gdy dokonamy tej czynności pojawi się formularz (Rys. 11), w którym
uzupełniamy wskazane przez program dane.

Rys. 11 USOS – wypełnianie dochodów z zagranicy.

W przypadku, gdy chcemy wypełnić formularz na początku klikamy rozwiń, następnie
klikamy dodaj (1). Ostatnim krokiem jest wypełnienie danych oraz przejście do kolejnego
kroku instalacji (3). W przypadku chęci usunięcia wiersza klikamy na przycisk z czerwoną
strzałką (2). Po kliknięciu „dalej”(3), możemy przejść do ekranu, w którym student określa
dochód pomniejszony na jednego członka rodziny. Ekran ten jest ekranem opcjonalnym i
pojawia się w momencie, gdy użytkownik zaznaczy wydatki pomniejszające dochód
u konkretnego członka rodziny. Przykładowy formularz znajduje się na Rys. 12.

Rys. 12 USOS – ekran wydatki pomniejszające dochód.

W przypadku dodania wydatków pomniejszających dochód klikamy na przycisk „dodaj” (1),
następnie wypełniamy ekran (Rys. 12) i zakańczamy akcję przyciskając przycisk „DALEJ”
(3). Kolejny krok, jaki może wykonać użytkownik to przejść do kolejnego opcjonalnego
ekranu, pobierającego dane dotyczące zatrudnienia lub pozarolniczą działalność gospodarczą.
Oczywiście ekran ten jest ekranem, który nie koniecznie pojawi się w Twoim
oświadczeniu.
Jeżeli jednak ekran ten pojawi się, wygląda on podobnie do ekranu znajdującego się na
rysunku poniżej (Rys. 13).

Rys. 13 USOS – wypełnianie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Aby dodać wpis w pierwszej kolejności klikamy na przycisk „dodaj”(1), następnie
wypełniamy formularz według wskazówek podanych na formularzu. Po wypełnieniu danych
klikamy „DALEJ”(2). W przypadku chęci usunięcia wpisu klikamy na czerwoną strzałkę (2).
Kolejny ekran nie jest ekranem opcjonalnym i pojawia się w każdym wypełnianiu formularza.

Rys. 14 USOS – lista załączników koniecznych do weryfikacji.

W formularzu tym, określamy listę załączników, które są konieczne, aby oświadczenie mogło
zostać rozpatrzone w Centrum Obsługi Studentów. Aby wybrać konkretny załącznik klikamy
na szary kwadracik (wygląda on następująco:
wyglądał następująco:

),

aż zostanie on zaznaczony (będzie

). Uwaga załącznik Z-17 oraz załącznik Z-27, są załącznikami

obowiązkowymi i trzeba je zaznaczyć!
Po zaznaczeniu wszystkich niezbędnych załączników klikamy „DALEJ”. Następnie pojawi
się formularz z podsumowaniem wszystkich wprowadzonych do systemu danych (Rys. 15).

Rys. 15 USOS – podsumowanie wprowadzonych danych przez użytkownika.

W przypadku, gdy wprowadzone dane są prawidłowe klikamy na przycisk ”DALEJ”(1).
Jeżeli wprowadzone dane są nieprawidłowe klikamy „WRÓĆ” (2). Po przejściu do
następnego ekranu pojawi się formularz, w którym użytkownik może zarejestrować swój
wniosek w systemie USOS (Rys. 16).

Rejestracja oświadczenia w systemie

W przypadku poprawnie wypełnionego wniosku klikamy ”ZAREJESTRUJ”(1), gdy nie
jesteśmy pewni tego, czy wszystkie dane zostały wprowadzone prawidłowo klikamy „Wróć
do pierwszej strony wniosku”.

Rys. 16 USOS – ekran rejestracji wniosku w systemie.
Po zarejestrowaniu oświadczenia student MUSI przynieść dokumenty w wersji papierowej do
Centrum Obsługi Studentów – niezbędne oświadczenie oraz załączniki. Po zarejestrowaniu
wniosku, student nie może już edytować wniosku.

Ważne linki do oświadczenia
Lista koniecznych załączników :
Załączniki do oświadczenia stan na 07.04.19 r.

