
Ed. 344. Nefndarálit
om frv. til laga nm bókhald.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir athngað frv. þetta á allmörgnm fnndnm. Hefir hún kvatt 
til viðtals einn af þeim mönnnm, sem nnnið hafa að samning frv., og rætt mál- 
ið víð hann á tveimnr fnndnm. Fellst nefndin á, að gildandi löggjöf nm bók- 
haidsskyldn sé orðin úrelt og fnllnægi ekki þeim kröfnm, sem gera verðnr til 
hinna ýmsn atvinnnrekenda nm fnllkomið bókhald. Er það og mjög eðlilegt, þar 
sem atvinnnhættir þjóðarinnar hafa mjög breytzt á siðnstn árnm og ýmsar at- 
vinnngreinar hafa verið teknar npp, sem lítt eða ekki vorn stnndaðar hér á landi, 
þegar löggjöfin var sett. Telur nefndin þvi fnlla ástæðn fyrir, að frv. þetta er 
fram komið, og e r . þvi samþykk i öllnm aðalatriðnm. Þó virðist nefndinni rétt 
að gera á þvi smábreytiogar, sem þó ekki raska að neion leyti grnndvallar- 
atriðom frv.

Leggnr nefndin til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 2. gr.

a. 5. liðnr greioarinnar orðist svo:
Iðnrekendnr allir, bæði handiðnaðar og verksmiðjniðnaðar, þar með 

taldir gas- og vatnsinnlagoingarmenn, rafmagnsvirkjar, bakarar, klæðsker- 
ar, rakarar, gosdrykkja- og ölgerðarmenn, rekendur hárgreiðslostofnana, 
lýsis- og síldarbræðslna, þvotta- og baðhúsa, rjómabna, íshnsa, vatns- og 
rafmagnsveitna.

b. 12. liðnr greinarinnar falli bnrt.
c. Aftan við greinina bætist ný málsgr., svo hljóðandi:

Læknnm i kanpstöðnm, er reka sjálfstæða atvinnu, svo og prestnm 
í kanpstöðnm, er skylt að halda sjóðbók.

2. Við 3. gr. 6. liður orðist svo:
Þeir byggingameistarar, málafiutningsmenn og verkfræðingar, sem 

ekki reka sjálfstæða atvinnn.
3. Við 4. gr. Aftan við gr. bætist ný málsgr., svo hljóðandi:

Lögreglnstjórnm er þó heimilt að veita smáatvinnnrekendnm, sem 
ekki falla nndir ákvæði 3. greinar þessara laga, nndanþágn til allt að 5 
ára í senn frá því að færa bæknr sinar eftir reglnm tvöfaldrar bókfærslu. 
Þeir, sem nndanþágn beiðast, sknln færa gild rök fyrir því, að það sé 
þeim, einhverra hlnta vegna, nm megn að færa tvöfalt bókhald. Einknm 
á þetta ákvæði við nm þá, sem þegar hafa byrjað atvinnnrekstur, er lög 
þessi öðlast gildi. Bókhaldi þeirra, sem nndanþágu fá, skal þó vera þannig 
fyrir komið, að það gefi greinilegar npplýsingar nm fjárhag þeirra.



4. Við 6. gr. í stað orðanna »{ sjóðbókinni eða nndirbóknm hennar« i fyrstu 
málsgrein kom i: í sjóðbókinni eða sjóðdagbókinni eða nndirbóknm þeirra.

5. Við 18. gr. Orðin seftir atviknm« falli bnrt.
6. Við 20. gr. Greinin orðist svo:

Brot gegn 10., 11. og 13.— 15. gr. varða sektnm samkvæmt 19. gr.
Sé nm fölsnn verzlnnarbóka að ræða, eða geri einhver í sviksamlegnm til-
gangi rangan efnahagsreikning, eða eyðileggi eða skjóti nndan bóknm þeim
og skjölnm, sem nm getnr i 14. og 15. gr., varðar það fangelsi, eða betrnnar-
húsvinnn, allt að tveimnr árnm, ef miklar sakir ern.

. Alþingi, 22. marz 1930.
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