Бутоните в декларацията няма да работят, ако макросите в Excel не са
разрешени. Указание за това как се разрешават макросите се намира във файл
„Указания за предварителна настройка в Excel“, публикуван на интернет страницата на
ИВСС в раздел „Образци“.
След попълването на декларацията следва да се извърши валидация на
въведените данни, като за целта се отиде на първа страница на декларацията и се
натисне бутонът „Контрол“.

Обърнете внимание, че бутоните „Печат“ и „Запис на файл“ в този момент са
неактивни.
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При успешен контрол на данните, в полето „Контролно число“ се изписва
стойност, различна от „Неуспешна валидация“. В случай, че има някакъв проблем с
въведените данни, се появява прозорец „Грешки и пропуски при попълване“, съдържащ
списък с установените проблеми.

При избиране с ляв бутон на мишката на ред от списъка се извършва
автоматично пренасочване към проблемната клетка, в която следва да се въведат
коректните данни.
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След успешна валидация, приключила с генериране на контролно число,
бутонът „Печат“ става активен. С натискане на бутона може да разпечатате
декларацията. Бутонът „Запис на файл“ записва декларацията във файл с наименование,
състоящо се от имената на декларатора, ден, месец, година, час и минута, изписани без
интервали между тях. Името на записаната декларация не следва да се променя. Файлът
се записва в директорията, от която е стартирана декларацията за попълване, след което
той може да се запише на електронен носител за изпращане в ИВСС.
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При поставяне на отметка „Нямам нищо за деклариране“ въведените до този
момент данни в съответната таблица се изтриват и тя се заключва за попълване.
Премахването на отметката отключва съответната таблица и в нея отново могат да се
въвеждат данни.

В някои таблици са налични падащи менюта, от които може да изберете готова
стойност или да попълните данните с въвеждане на произволен текст.

Бутонът „Помощ за попълване“ препраща към последната страница на
декларацията, където са налични кратки указания за попълване.
Бутонът „Към XML“ е предназначен за служебни цели. Натискането на бутона
от страна на декларатора не е необходимо и няма да окаже никакво влияние върху
данните в попълнената декларация.
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