
13. Frumvarp

til laga um löggilta endurskoðendur.

(Lagt fyrir Alþingi 1926).

1. gr.
A tvinnum álaráðuneylinu  er heimilt að löggilda endurskoðendur, ef þeir 

fullnægja skilyrðum þeim, sem sett eru i lögum þessum.

2. gr.
Þessi eru skilyrði þau , er getur f 1. gr.:

1. Löggiltur endurskoðandi skal hafa náð lögaldri; h an n  skal vera fjár síns 
ráðandi og hafa óQekkað m annorð.



2. H ann  skal sanna  fyrir ráðuneytinu, eða fyrir nefnd, sem a tv innum álaráð- 
herra  skipar, að h ann  hafi þá þ ek k irg u  á viðskiftum og reikningshaldi, sem 
krafist verður i reglugerð, sem ráðherra  getur sett.

3. gr.
E f löggiltur endurskoðandi missir fjárforræði silt, eða m annorð  hans 

fiekkast, þá hefir h an n  fyrirgert löggildingunni. En ef h ann  fær aftur um ráð  yfir 
fje sinu, skal h an n  mega fá a í lu r  löggiiding sína.

4. gr.
. Nú láta opinberir sjóðir, fjeiög eða einstakir menn löggiltan endurskoð- 

anda endurskoða reikninga sína, og skal þá sú endurskoðun jafngilda endur- 
skoðun dóm kvaddra  tnanna.

5. gr.
Viiji dómstólar hafa röksamlega endurskoðun  á reikningum og rekstri 

fyrirtækja eða á þ ro tabúum , skal til þeirrar  skoðunar hafa löggilla endurskoð- 
endur, ef til næst.

6. gr,
Löggiltur endurskoðandi skal heita þvi við drengskap sinn, að vinna veik 

sitt eftir bestu v itund og ljósta ekki upp leyndarm álum.

7. gr.
Löggiitir endurskoðendur skulu  sæta söm u  viðurlögum fyrir brot, sem 

sýslunarm enn.

8. gr.
A tv innum álaráðuneytið  getur tiltekið n á n a r  verksvið löggiltra endurskoð- 

enda og sker úr  ef deilur verða um  gjöld fyrir störf þeirra, ef aðiljar óska, enda 
verða slik m ál ekki borin  nnd ir  dómstólana.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a .

F ru m v arp  um löggilta endurskoðendur hefir oft verið borið fram  á Al- 
þingi og oftar en einu sinni verið sam þykt f neðri deild. Á þingi 1925 var það 
enn fiutt og var þ á  sam þykt i neðri deild, en varð ekki útræ tt i efri deild sök-
um tímaskorts. Það þykir þvi rjett að flytja það enn á ný, þ a r  sem þvi virðist
ekki verða neitað, að lög um þella efni sjeu nauðsynleg. Það  h lý tur óllum að 
vera Ijóst, að þ ar  sem svo stórir bæ ir eru og nú  er sum staðar orðið h jer á landi, 
h lý tu r að vera þörf fyrir menn, sem gera endurskoðun  að aðalstarfi siuu, enda 
ber þess rau n  vilni hjer í bæ  og ef til vill viðar. Þ að  er og afareðlilegt, að til
þessara m an n a  leiti þeir, sem þurfa að fá endurskoðun fram kvæm da. Af þessu
er það bert, að no k k u r  skylda hvili á þvi opinbern um það, að við þetta starf



fáist ekki aðrir eo þeir. sem trúandi er til, bæði vegna þekkingar og m annkosta ,  
að rækja það sæmilega.

Frv. er bjer flutt að mestu óbreytt frá siðasta þingi. N okkur breyting er 
þó gerð á 4. og 8. gr. Breytingin á 4. gr. gengur i þá átt að láta ja fn an  endur- 
skoðun löggilts endurskoðanda jafngilda endurskoðun dóm kvaddra  m anna  og 
virðist það ekki of langt gengið, því að yfirleitt hljóta slikir endurskoðunarm enn  
að vera belur til verksins fallnir en aðrir  d ó m kvadd ir  menn og drengskaparheit  
þeirra og viðurlög eins og fyrir sýslunarm enn, á að vera næg trygging í þessu efni.

Breytingin á 8. gr. er einkum  i þvi fólgin, að felt er n iður  ákvæði, um að 
sljórnarráðið setji endurskoðendum  laxla, þvi að slíkt m undi vera mjög erfitl. 
Aftur á móti er a tv innum álaráðaneytinu  gert að skyldu að ú rskurða  ágreining 
nm  borgun til endurskoðanda, ef hann  og viðskiftam aður hans  eiu sam dóm a um 
að undanþiggja málið dómstólameðferð. Ella verður ágreiningur i þessu efni að 
sæta úrskurði dóm stó lanna.

Að öðru leyti virðist frv. ekki þurfa skýiinga.


