
Ed. 264. Nefndarálit

uni frv. til laga um ríkisbókhald og endurskoðun.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Frv. þetta gerir ráð fyrir hreyttu fyrirkomulagi á bókfærslu og endur- 
skoðun reikninga ríkissjóðs og ríkisstofnana, þannig að bókfærslan verði færð 
í nútíðarsnið, svo sem þegar hefir verið gert í sumum nágrannalöndunum. Mælir 
meiri hl. með þeirri breytingu í aðalatriðum.

Reikningsráð það, er frv. gerir ráð fyrir, telur nefndin ekki ástæðu til að 
lögfesta. Virðist vel vera tiltækilegt, á meðan breytingin á reikningshaldinu er 
að komast á, að ríkisstjórnin láti aðalbókara ríkisins og skattstjórann í Reykja- 
vik starfa með aðalendurskoðanda, á svipuðum grundvelli og ætlazt er til i frv., 
án þess að það sé lögfest.

Nokkrar aðrar breytingar, sem þó ekki raska efni frv., ber nefndin fram. 
Eru þær flestar í samræmi við breytingar þær, er fjhn. Nd. bar fram á vetrar- 
þinginu.

Leggur meiri hl. til, að frv. verði samþ. með eftirfarandi

RREYTINGUM.

1. Við 1. gr. Síðasta málsgr. falli niður.
2. Við 2. gr. Orðin „að fengnum tillögum reikningsráðs“  í næstsíðasta og síð-

asta málsl. falli niður.
3. Við 3. gr.

a. Fyrsta málsgr. orðist svo:
Ríkisstofnanir skulu bókfæra í bókum sínum allar þær ríkis- 

eignir, er þær hafa undir höndum, og skuldir, sem þeim er ætlað sjálfum 
að standa straum af.

b. Orðið „þ ó“  í 2. málsgr. falli niður.
c. Orðin „samkvæmt framansögðu“  í 3. málsgr. falli niður.
d. Orðin „að fengnum tillögum reikningsráðs“  í 4. málsgr. falli niður.

4. Við 4. gr.
a. Orðin „til þess að því marki verði náð“  i fyrstu málsgr. falli niður.
b. Tvær síðustu málsgr. orðist svo:

Efnahagsreikningi fylgi yfirlit um ástæður til brevtinga á skuld- 
lausri eign rikisins.

Sá hluti rikisreikningsins, sem sundurliðaður er, skal saminn í 
samræmi við fjárlög, og skulu yfirhtsreikningarnir samdir samkvæmt 
honum. i

5. Við 5. gr. Orðið „eru“  í 2. málslið breytist í: skulu.
6. Við 7. gr. Orðin „að fengnum tillögum reikningsráðs“  falli niður.



7. Við 8. gr.
a. Tvær fyrstu málsgr. orðist svo:

Endurskoða skal alla reikninga ríkisins og ríkisstofnana. Við end- 
urskoðunina ber þess að gæta:
1. Að reikningarnir séu tölulega réttir og samdir samkvæmt réttum l)ók- 

haldsreglum og að allir tekju- og gjaldaliðir séu sannaðir með við- 
eigandi fylgiskjölum.

1). Siðasta málsgr. orðist svo: .
Fjármálaráðuneytið setur nánari fvrirmæli um framkvæmd og 

tilhögun endurskoðunar með reglugerð.
8. Við 9. gr.

a. Orðið „opinberra“  í fyrstu málsgr. falli niður.
b. Síðari málsgr. falli niður.

9. Við 10. gr. Orðin „sem fylgiskjöl með honum“ í fvrri málsgr. falli niður.
10. Við 12. gr. Orðin „að fengnum tillögum reikningsráðs“  i 1. málsl. falli niður.
11. Við 13. gr.

a. Fyrsta málsgr. orðist svo:
Ríkisreikningurinn og bækur ríkisbókhaldsins skulu endurskoð- 

ast af yfirskoðunarmönnum samkv. 39. gr. stjórnarskrárinnar. Yfirskoð- 
unarmönnum er heimilt að fela fjármálaráðuneytinu að annast þann 
hluta af endurskoðunarstarfinu, sem um ræðir í 1. tölul. og niðurlagi 3. 
tölul. 8. gr. laga þessara.

b. Orðið „en“  í siðustu málsgr. breytist í: er.
12. Við 14. gr. Siðasti málsl. greinarinnar orðist svo: Hann hefir laun sem skrif- 

stofustjórar í stjórnarráðinu.
13. Við 15. gr. Orðið „einstaklingur“  í síðustu málsgr. breytist í: maður.
14. Við 16. gr. Greinin falli niður og greinatalan breytist samkv. því.
15. Við 17. gr.

a. Fvrsti málsl. gr. orðist svo:
Brot gegn ákvæðum laga þessara varða sektum frá 200— 2000 kr., 

nema þvngri refsing liggi við samkv. öðrum lögum.
b. Fyrir orðin „að hætti almennra lögreglumála" í síðustu málsgr. komi: 

sem almenn lögreglumál.
16. Við 18. gr. Greinin orðist svo:

Ríkisreikninga Islands fyrir árið 1930 skal semja samkvæmt lögum 
þessum, að svo miklu leyti sem unnt er. Fylgja skulu reikningunum svo 
fullnægjandi skýringar, að fullur samanburður fáist á fjárveitingum og 
eyðslu og einnig samanburður við önnur ár.

17. Við 19. gr. Greinin orðist svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi numin öll ákvæði, 

er brjóta í bága við lög þessi.

Alþingi, 8. ágúst 1931.
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