
Nd. 598. Wefndarálit

um frumv. til laga um lögskipaða endurskoðendur.

Frá meiri hlutanum.

Allir voru nefndarmenn á því, að nauðsyn bæri til, að svo yrði með tím- 
anum sem frumv. gerir ráð fyrir, en meiri hluta þótti undinn of bráður bugur að 
framkvæmdinni, ef mönnum væri þegar gert að skyldu að láta lögskipaða endur- 
skoðendur skoða reikningana. Meiri hluti vill þvi fella 1. gr. framan af, en kljúfa 
aðra grein í heimildarlög til þess að löggilda endurskoðendur. Sýna það þessar

BREYTINGARTILLÖGUR:

1. Við 1. gr. Greinin falli niður.
2. Við 2. gr. Greinina skal kljúfa í eftirfarandi greinar:

1. gr.
Með lögum þessum er stjórnarráði íslands veitt heimild til þess, að lög- 

gilda endurskoðendur. Þá er maður beiðist löggildingar til þess starfa, skal hún 
honum veitt, ef hann fullnægir þeim skilyrðum, sem sett eru i þessum lögum.

2. gr.
Þessi eru skilyrði þau, er getur um í 1. gr.:
1. Löggildur endurskoðandi skal hafa náð lögaldri, hann skal vera full- 

ráði íjár sins og hafa óflekkað mannorð.
2. Hann skal sanna fyrir stjórnarráðinu, eða fyrir nefnd er stjórnin skip- 

ar, að hann hafi þá þekkingu á viðskiftum og reikningshaldi, sem nauðsyn þykir.

3. gr.
Ef löggildur endurskoðandi er eigi lengur fjár síns ráðandi, eða mannorð 

hans flekkast, þá skal stjórnarráðið taka af honum löggildinguna. En er hann 
fær aftur umráð yfir fje sinu, skal hann mega fá aftur löggilding sina.

4- gr.
Nú láta opinberir sjóðir, hlutafjelög eða sameignaríjelög löggildan endur- 

skoðanda endurskoða reikninga sína, og skal þá sú endurskoðun hafa fult gildi.

5- gr.
Vilji dómstólar hafa röksamlega endurskoðun á reikningum og rekstri 

fyrirtækja eður á þrotabúum, skal til þeirrar skoðunar hafa löggilta endurskoð- 
endur, ef til næst.



• 6. gr.
Stjórnarráðið tiltekur nánar verksvið löggiltra endurskoðenda.

3. 3. gr. falli niður.
Fyrirs. verði: Frumvarp til laga um löggilta endurskoðendur.
Meiri hlutinn ræður deildinni lil að samþykkja lögin með þessum breytingum.

Alþingi, 27. ágúst 1913.

Jón Ölafsson, Ölafur Briem. Pjetur Jónsson.
(framsögum. meiri hl.).

Frá minni hlutanum.

Minni hlutinn telur lög þessi miklu lítilvægari, ef eigi eru menn skyldaðir 
til endurskoðunar. Vill haun raunar heldur hafa tillögur meiri hlutans en að 
engu þoki um, en leggur fastlega með því, að aftan við tillögur meiri hlutans sje 
bætt þessu:

VIÐAUKATILLAGA 

við breytingartill. meiri hlutans.

1. Aftan við skal bæta þessum greinum:

7. gr.
Stjórnarráðið skiftir landinu í endurskoðunar umdæmi. Þá er endur- 

skoðandi hefir verið löggiltur i umdæmi, skulu allir opinberir sjóðir, hlutafjelög 
og hverskonar sameignarfjelög i því umdæmi, láta hann endurskoða reikninga 
sina, en stjórnarráðið gerir fyrirsögn um, hversu launa skuli endurskoðun.

Löggiltir endurskoðendur mega eigi vera embættismenn, nje hafa sýslanir, 
sem launaðar eru af almannafje.

8. gr.
Heimilt er að láta löggilda endurskoðunarmenn utan umdæmis endurskoða 

reikninga, þeim er það kjósa.

3. gr. frv. verði 9. grein.

Alþingi, 27. ágúst 1913.

Kristján Jónsson, 
(formaður)

Bjarni Jónsson frá Vogi, 
(skrifari).


