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Inngangur
• Allir framleiðendur sem eru með leyfi til útflutnings 

matvæla til Kína þurfa að uppfæra skráningu sína í 
CIFER
• Breytingarumsókn (application for modification) – förum yfir síðar
• Fylla inn upplýsingar og gögn
• GACC þarf að samþykkja umsókn – tekur nokkrar vikur
• Almennur frestur til 30. júní 2023

• Breytingarumsókn þarf að klára ÁÐUR en hægt er að 
sækja um endurnýjun skráningar
• Margir framleiðendur þurfa að klára breytingarumsókn OG endurnýjun 

fyrir áramót!
• Gildistími skráningar til 31.03.2023  endurnýjunartímabil 01.10.2022-

31.12.2022
• Þeir mega engan tíma missa

Um mitt ár 2021 birtu kínversk yfirvöld tvær nýjar tilskipanir sem varða innflutning afurða, 
tilskipanir nr. 248 og 249, sem tóku gildi 1. janúar 2022. Tilskipun 248 fjallar um skráningu 
erlendra matvælaframleiðenda sem vilja flytja vörur til Kína. Meðfram gildistöku þessarar 
reglugerðar hafa Kínverjar innleitt nýtt skráningarkerfi, CIFER/Single Window, þar sem sótt er um 
og haldið utan um skráningar allra framleiðenda. 
Þeir framleiðendur sem voru á lista kínverskra yfirvalda þegar nýja reglugerðin tók gildi héldu 
skráningu sinni og voru forskráðir inn í nýja skráningarkerfið.

Við forskráningu fyrirtækjanna í nýja kerfið gátu kínversk yfirvöld ekki fært inn allar þær
upplýsingar sem þau krefjast nú fyrir hvern og einn framleiðanda, heldur eingöngu
grunnupplýsingar um samþykkisnúmer, nafn, heimilisfang og afurðaflokk. Þau lögðu það í hendur
framleiðenda og þar til bærra stjórnvalda í hverju landi (MAST) að klára að uppfæra skráningar
allra framleiðenda þannig að allar nauðsynlegar upplýsingar kæmu fram. Þetta þarf að gera í
gegnum breytingarumsókn í kerfinu og á að klára fyrir alla skráða framleiðendur fyrir 30. júní
2023.

Nauðsynlegar upplýsingar skv. nýju kröfunum felast í nánari upplýsingum um m.a. stjórnun,
gæðakerfi og vörur framleiðenda. Breytingarumsókn kallar sömuleiðis á yfirferð kínverskra
yfirvalda sem tekur a.m.k. nokkrar vikur að klára.

Íslenskir framleiðendur lagar- og kjötafurða sem voru á samþykktum lista kínverskra yfirvalda fyrir
innleiðingu reglugerðarinnar fengu sjálfkrafa skráningu í nýja kerfið CIFER/Single Window.
Meirihluti framleiðendanna höfðu verið lengi á lista og fengu skráningu sem gildir til 31. mars
2023. Það þýðir að þessir framleiðendur þurfa að sækja um endurnýjun á skráningum sínum a
tímabilinu 1. október 2022 – 31. desember 2022
Samkvæmt upplýsingum frá kínverskum stjórnvöldum þurfa fyrirtæki að vera búin að klára og fá
samþykkta umsókn með nauðsynlegum breytingum áður en þau geta hafið endurnýjunarferlið.
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Fyrirvari
• CIFER er skráningarkerfi sem er hannað af og í eigu 

GACC í Kína.
• Þessar upplýsingar eru ekki ætlaðar til að koma í stað 

handbókar sem fylgir kerfinu, heldur til viðbótar, með 
ýmsum atriðum sem gott er að hafa í huga þegar 
umsókn er unnin.

• Það er á ábyrgð framleiðenda að uppfylla skilyrði sem 
kínversk yfirvöld setja um innflutning matvæla.

EJM0

Nýjustu útgáfu handbókar má alltaf nálgast inn í skráningarkerfinu sjálfu (operation
manual)
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Fyrirvari
• Umsókn ≠ skráning

• Umsókn þarf að uppfylla ákveðin skilyrði
• MAST þarf að samþykkja að senda umsókn til GACC
• GACC hefur loka ákvörðunarvaldið

• Fyrsta skrefið: Sækið um á þjónustugátt 
Matvælastofnunar
• www.umsokn.mast.is Umsóknarform 4.36 
• MAST úthlutar aðgangi að CIFER og sendir framleiðanda gátlista
• Undirgangist skilmála umsóknar m.a. vegna gjaldtöku og eftirlits

Umsóknarform 4.36 er fyrir alla framleiðendur, ekki bara fiskvinnslur
Yfirlit yfir lög og reglugerðir vegna matvæla er að finna á heimasíðu MAST. Þó er ekki um 
tæmandi lista að ræða. 
https://www.mast.is/is/matvaelafyrirtaeki/utflutningur/kina-utflutningur-matvaela
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Upplýsingar á heimasíðu MAST
• Vinsamlegast nýtið ykkur upplýsingar á 
https://www.mast.is/is/matvaelafyrirtaeki/utflutningur/k
ina-utflutningur-matvaela

• Samansafn af lögum og reglugerðum frá Kína
• Yfirlit yfir skráningarferlið
• COVID-19
• O.fl.

Síða sem er uppfærð reglulega þegar ný vitneskja hlýst
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Tvær kínverskar heimasíður
• Opin síða þar sem hægt er að nálgast yfirlit með 

grunnupplýsingum um skráða framleiðendur
www.ciferquery.singlewindow.cn

• Skráningarkerfið sjálft:
www.cifer.singlewindow.cn – geymið og notið þessa slóð

Á ciferquery má t.d.:
- Fletta upp framleiðanda til að athuga hvort hann sé með gilda skráningu
- Sjá kínverska skráningarnúmer framleiðanda
- Sjá hvernig nafn og heimilisfang framleiðanda er skráð hjá GACC. ATH að misræmi í 

þessum upplýsingum getur valdið vandræðum við innflutningseftirlit
- Sjá upplýsingar um skráningardagsetningu og gildistíma skráningar

Cifer.singlewindow.cn
Athugið að við það að vista síðuna eftir að hún er notuð (Bookmark) gæti slóðin orðið til 
vandræða. Við mælum með því að skrifa/líma alltaf þess slóð þegar nota á síðuna. Þegar 
þið lendið í ranghala eða í vandræðum með innskráningu er tilvalið að reyna að 
skrifa/líma slóðina aftur – það virkar oft.
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Undirbúningur - umsóknargögn
• Eftirfarandi skjöl og upplýsingar þurfa að fylgja 

umsóknum í CIFER (a.m.k.):
• Afrit af starfsleyfisskírteini – má nálgast rafrænt á www.skyrslur.mast.is
• Teikning af húsnæði (floor plan)
• Flæðirit fyrir afurðir (flow chart)

• ATH að gögn þurfa að vera á ensku (eða kínversku)
• Yfirlýsing framleiðanda
• Gátlisti

• Skoðum betur seinna í yfirferðinni

Umsóknargögn (allar merkingar á teikningum og slíkt) verða að vera á ensku (eða 
kínversku.)
Ef sótt er um fyrir mismunandi afurðir þarf að láta fleiri en eitt flæðirit fylgja.
Yfirlýsing framleiðanda skal undirrituð af lögábyrgðarmanni fyrirtækisins (samanber 
matvælalög, s.s. eiganda, rekstraraðila, framkvæmdastjóra, forstjóra o.s.frv.).
Gátlisti skal einnig undirritaður af sama ábyrgðarmanni.
Gátlisti fæst frá Matvælastofnun þegar umsókn hefur verið stofnuð af framleiðanda (á 
þjónustugátt).
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Undirbúningur gagna
• Mælt er með því að nota .pdf gögn
• Gögn sem hlaðið er upp í kerfið 

mega vera 4MB að hámarki
• Breytið t.d. Excel eða Word 

skjölum t.d. á þennan hátt

Breytið skjölum í .pdf t.d. Með því að velja Print veljið prentara sem heitir XXX PDF 
(misjafnt eftir tölvum)
Einnig er hægt að velja Save as og velja pdf skrárform
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Undirbúningur – vörur sem á að skrá
• Framleiðendur þurfa að skrá afurðir sem þeir vilja leyfi fyrir
• Nauðsynlegt er að skrá einstaka vörur með mikilli 

nákvæmni 
• Nauðsynlegar upplýsingar:

• HS kóði (10 stafa tollskrárnúmer úr kínversku tollskránni)
• CIQ kóði (3ja stafa kóði)
• Enskt og latnesk heiti afurðar

• Gott að fá liðsinni viðskiptaaðila í Kína til þess að velja 
örugglega rétt númer

• Matvælastofnun getur ekki ábyrgst réttar skráningar

• Skoðum betur í yfirferð hér á eftir
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Innskráning í CIFER – cifer.singlewindow.cn

Notið slóðina: www.cifer.singlewindow.cn
Ef þið lendið utan við kerfið á einhverjum tímapunkti, prófið þá að skrifa þess slóð og 
BARA hana (ekkert fyrir aftan) og hlaðið síðunni aftur. 
Við innskráningu: Veljið ensku í efra hægra horninu.
Notið notendanafn og lykilorð sem MAST hefur veitt
Skrifið 4 stafa CAPTCHA kóðann sem birtist í glugganum. Stundum þarf að reyna oftar en 
einu sinni. Ef ekki tekst að skrá sig inn og aðgangur lokast, hafið samband við MAST sem 
getur endursett lykilorðið fyrir ykkur (ekki sjálfvirkt).
Tillaga: Notið einnig þýðingartól s.s. Google translate í vafranum sem þið notið þegar 
unnið er á síðunni. Sumt þýðist annars ekki.
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CIFER
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CIFER - ábending
• Ekki nota neitt undir 

þessum hnappi

• Hér má breyta lykilorðinu

Stikan með línunum í efra vinstra horninu hefur engan tilgang við umsóknir 

Þegar smellt er á notendanafnið (t.d. ISLXXXX eða CISLXXXXXXXXXXXX) í hægra efra 
horninu þá opnast nýtt umhverfi þar sem má t.d. breyta lykilorðinu að aðganginum.
Til að komast til baka í umsóknarumhverfið þarf að skrifa/líma slóðina 
www.cifer.singlewindow.cn aftur – ekki er hægt að smella á neitt til að komast til baka.
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Helstu kaflar inn á CIFER

Umsóknir:
• Nýskráning
• Breytingarbeiðni
• Endurnýjun
• Afturköllun        

Upplýsingar um núverandi skráningu

Upplýsingar um vörur í tollskrá, þ.e. HS og CIQ kóða

Handbók um kerfið

Hægt að nálgast umsóknir sem hefur verið byrjað á
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Að skoða núverandi skráningu
• Integrated query Registration information View
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Að skoða núverandi skráningu
• Hér er engu hægt að breyta – eingöngu skoða
• Þessi framleiðandi á eftir að uppfæra skráningu sína

Undir Registration information query er hægt að skoða samþykktar skráningar, en hér er 
ekki hægt að gera breytingar.
Allir reitir eru gráir – þannig að ekki er hægt að skrifa í þá.
Takir eftir að skráningin er skipt í 3 kafla – Basic information, Production-related
information og Attachment information
Þegar sótt er um (umsókn) þá er formið nákvæmlega eins, en þá er hægt að breyta 
ákveðnum reitum.
Undir Production related information er hægt að skoða þær afurðir sem framleiðandi er 
með leyfi fyrir – sjá næstu glæru
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Að skoða núverandi skráningu
• Afurðir sem eru skráðar á framleiðanda. Þetta þarf að 

laga

Framleiðendur sem voru á gamla Kína-listanum færðust sjálfkrafa inn í CIFER og voru 
skráðir fyrir fjölda fiskafurða (ekki endilega þeim réttu) – t.d. Vantar oft sértækari 
framleiðslu eins og rækjur, skelfisk, skrápdýr, þurrkaðar afurðir, lýsi o.s.frv. Skráning 
afurða inn í kerfið er s.s. Ekki endilega rétt hjá öllum!
Þetta hefur hugsanlega ekki valdið vandamálum fyrir árið 2022, en eftir að nýja kerfið var 
tekið í notkun er orðinn mikill stirðleiki við það að horfa nákvæmlega á þær afurðir 
(tollkóða) sem eru skráðir þarna í leyfi hvers og eins framleiðanda við innflutningseftirlit.
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Að hefja nýja breytingarumsókn
• Til að uppfæra skráningu = Breytingarumsókn / 

Application for modificationModify

Hér veljum við að breyta (modify)
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Breytingarumsókn 1. hluti
• Hægt er að breyta upplýsingum í hvítu reitunum
• Verður að fylla út í stjörnumerkta reiti

Hægt er að vista umsókn ef hverfa þarf frá áður en næst að klára

Name of the registration approval competent authority: Icelandic Food and Veterinary
Authority (MAST) nema þar sem heilbrigðiseftirlitið fer með matvælaeftirlit
Name of competent authority of the country (region): ISLMAST0
Contact person: Sá sem sér um skráningar framleiðandans
Legal representative – name: Ábyrgðarmaður fyrirtækisins, sbr. matvælalög (eigandi eða 
rekstraraðili s.s. forstjóri, framkvæmdastjóri etc.)

Hægt að smella á ‚Save‘ ef ekki næst að klára umsókn í einni atrennu. 
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Breytingarumsókn 2. hluti

Hlaðið upp afriti af starfsleyfisskírteini

Hlaðið upp teikningu af húsnæði/skipi 

með skýringum á ensku

Rafrænt starfsleyfisskírteini frá MAST má nálgast á: www.skyrslur.mast.is og er á ensku 
og íslensku.
Ef skírteinið er ekki komið inn fyrir ykkar starfsstöð – vinsamlegast hafið samband við 
ykkar eftirlitsmann hjá MAST.

19



Breytingarumsókn 3. hluti !!

Núverandi (sjálfvirk) skráning – öruggast að eyða út

Hér skal viðeigandi afurðum bætt við

Matvælastofnun getur boðið framleiðendum kóða og leiðbeiningar sem systurstofnun 
MAST í Kanada deildi með okkur.
Kóðann er hægt að keyra yfir nótt og láta eyða út öllum skráningum sem fyrir eru í 
kerfinu. 
Þá er hægt að skrá bara þær afurðir sem framleiðandi vill selja til Kína.

Hafið samband við Ernu eða Elvu ef þið viljið fá kóðann og leiðbeiningarnar.
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Breytingarumsókn 4. hluti
• Skráning afurða – nýr gluggi opnast
• Þarf að gera fyrir hverja og eina afurð

!!

Nauðsynlegt að fylla inn 10 stafa HS kóða og CIQ kóða 
Finnið upplýsingar í ‚Product type query‘ og sannreynið hjá viðskiptaaðila
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Breytingarumsókn 5. hluti

Smellið á hlekkinn til að hlaða niður skjali. 

Ábyrgðarmaður þarf að undirrita yfirlýsinguna

Bætið við öðrum umsóknargögnum sem nýst gætu 

s.s. skírteinum, gæðaskjölum, myndum o.s.frv.

Minnast aftur á að ábyrgðarmaður þarf að vera hátt settur (æðsti) stjórnandi, t.d. 
Forstjóri, framkvæmdarstjóri.

Specific processing methods: Hér má hlaða upp flæðiriti (á ensku) þar sem allar 
umbeðnar upplýsingar koma skýrt fram.

Enterprise declaration: yfirlýsing framleiðanda um að hann uppfylli kröfur Kínverja. 
Undirritist af lögábyrðgarmanni

Supporting materials: T.d. Ef önnur vottun er til staðar s.s. ISO, BRC o.s.frv., HACCP 
skírteini eða upplýsingar, myndir eða annað sem framleiðandi vill deila.
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Breytingarumsókn 6. hluti
• Veljið ‚Preview‘ þegar umsókn er fullunnin

ATH að þó liður 4 – Processing flow chart sé ekki merktur sem Required – þá mælir 
MAST eindregið með því að láta slík gögn fylgja umsókninni, sbr. Specific processing
methods sem farið var yfir á fyrri glæru.
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Breytingarumsókn 7. hluti
• Við að velja ‚Preview‘ opnast umsóknin öll á einni síðu. 

Farið yfir umsókn og veljið ‚Submit‘
• Við það er umsóknin send til MAST

Gátlistinn:
Samhliða umsókn þarf framleiðandi að hafa farið yfir gátlista sem MAST sendir og fyllt 
hann út, lögábyrgðarmaður þarf að kvitta og stimpla.
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Breytingarumsókn – almenn atriði
• MAST fer yfir umsókn áður en hún er send GACC
• Ef augljósir annmarkar eru er umsókn send 

framleiðanda aftur
• MAST áframsendir GACC umsókn þegar öll gögn hafa 

borist
• GACC fer yfir umsókn og samþykkir eða hafnar

• Ef umsókn er hafnað þarf að hefja nýja umsókn
• GACC tekur langan tíma við að fara yfir umsóknir
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Endurnýjun
• Sækja á um endurnýjun 3-6 mánuðum áður en 

gildistími skráningar er liðinn
• Ekki er hægt að sækja um endurnýjun fyrr en 

breytingarumsókn hefur verið samþykkt (application 
for modification)

• Endurnýjunarumsóknin er mjög einföld – yfirlýsingar 
krafist
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Endurnýjunarumsókn – 1. hluti

Möguleikinn á því að sækja um endurnýjun birtist ekki nema innan tilskilins tímabils: 3-6 
mánuðum áður en skráning rennur út.
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Endurnýjunarumsókn – 2. hluti
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Að lokum
• Tíminn er naumur fyrir marga framleiðendur
• Hefjið breytingarumsókn strax og vinnið hana af 

kostgæfni
• Hvað ef umsókn fæst ekki samþykkt innan gefins tíma?

• Ekki vitað
• MAST, Matvælaráðuneytið og Utanríkisráðuneytið eru meðvituð um 

stöðuna
• Sama staðan í öðrum ríkjum skv. heimildum MAST
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www.mast.is

Takk fyrir og gangi ykkur vel!
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