
líd. 131. Frumvarp

til laga um löggiita endurskoðendur.

(E ft ir  2. umr. í N d .). .

1. gr.

Atvinnum álaráðuneytinu er heim ilt að löggilda endurskoðendur, e f þeir
fullnægja skilyrðum  þeim , sem sett eru i lögum þessum.

2 - 8r - .
Þessi eru skilyrð i þau, er getur í 1. gr.: .

1. Löggiltu r endurskoðandi skal hafa náð Jögaidri; . hann $kal vera ffár sins
ráðandi og hafa ó flekkað m an oorð .: .  . , i *,.• i i  „ v

2. Hann skal sanna fy r ir  ráðuneytinu, eða fy rir  nefnd, sem atviqpumá]aráð>



herra skipar, að hann hafi þá þekkingu á viðskiftum  og reikningshaldi, sem 
krafist verður í reglugerð, sem ráðherra setur. •

3. Hann má ekki reka atvinnu, er ráðherra telur ósam rým anlega endurskoð- 
unarstarfinU.

3. gr.

E f lðggiltur endurskoðandi m issir fjárforræ ði sitt, eða mannorð hans 
flekkast, þá hefir hann fyrirgert löggild ingunni. En e f hann fær aftur uraráð yfir 
fje sínu, skal hann mega fá aftur löggild ing sina.

4. gr.

Nú láta opinberir sjóðir, fjelög eða einstakir menn löggiltan endurskoð- 
anda endurskoða reikninga sína, og skal þá sú endurskoðun jafngilda endur- 
skóðun dóm kvaddra manna.

5. gr.

V ilji dóm stólar hafa röksam lega endurskoðun á reikningum og rekstri 
fyrirtækja eða á þrotabúum, skal að ja fnaði hafa til þeirrar skoðunar löggiita 
endurskoðendur, ef til næst.

6. gr.

Löggiltu r endurskoðandi skal heita þvi v ið  drengskap sinn að vinna ve ik  

sitt eftir bestu vitund og ljósta ekki upp leyndarm álum .

7. gr.

Löggiltir endurskoðendur skulu sæta sömu viðurlögum  fy rir  brot sem 
sýslunarmenn.

8. gr.

A tvinnum álaráðuneytið tiltekur nánar verksvið  löggiltra endurskoðenda 
og sker úr, ef deilur verða um gjö ld  fy rir  störf þeirra, ef að iljar óska, enda verða 
þá slik mál ekki borin undir dómstólana.


