
sþ. 514. Tillaga til þingsályktunar [180. mál]
um póstgreiðslustofnun.

Flm.: Sigurður Bjarnason, Ásgeir Bjarnason, Gylfi Þ. Gíslason.

Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að láta fara fram athugun á því, hvort
hagkvæmt mundi vera að koma hér á póstgreiðslufyrirkomulagi eins og því, sem
mjög tiiskast erlendis og kallað er "postgiro" á Norðurlöndum.

Greinargerð.
Neytendasamtökin hafa aflað víðtækra gagna um "postgiro"-stofnanirnar á

Norðurlöndum, og er þingsályktunartillaga þessi fram borin samkvæmt ósk sam-
takanna. Þau hafa látið fylgja henni svo hljóðandi greinargerð:

"Kjarni þessa fyrirkomulags er sá, að stofnanir og einstaklingar geta opnað
reikning hjá "postgiro"-stofnuninni og ávísað greiðslum þaðan og þangað. Þeim
mun fleiri sem slika reikninga hafa, þeim mun meira verður um hreinar milli-
færslur að ræða milli reikninga, og það er stærsti kostur fyrirkomulags ins. Það
sem ávinnst, er m. a. þetta:
1. Reiðufé þarf ekki að nota, þegar slíkar greiðslur eru inntar af hendi. Þannig

verður komizt hjá allri áhættu við geymslu peninga og engin hætta verður á
mistalningu, þar eð engin peningatalning þarf að fara fram, ef einungis er
um millífærslur að ræða. Bókhald og endurskoðun reikningshafa verður einnig
einfaldara.

2. Menn geta greitt hvers konar gjöld á fyrirhafnarUtinn hátt, sérstaklega þeir
sem hafa "postgiro"-reikning, en hinir geta einnig greitt gjöld sin öll á einum
stað til þeirra aðila, sem reikning hafa, en það mundu að sjálfsögðu verða
allar opinberar stofnanir. Fyrir almenning yrði það mikið hagræði hjá því,
sem nú er, að geta greitt skatta, iðgjöld, rafmagns- og simareikninga o. s. frv.
á þennan hátt. Þá mundi þetta kerfi og spara margar vinnustundir, sem nú er
sóað i það eitt að inna af hendi lögskipuð gjöld, sem aðeins er veitt viðtaka á
almennum vinnutímum.
Hvað rekstrinum á "postgiro"-stofnuninni viðkemur, hefur mikill hagnaður

verið af þeim erlendis víðast hvar, og stofnanir þessar hafa getað lánað út veru-
legt fé. Í Svíþjóð hefur undanfarið verið um tveggja milljarða sænskra króna inn-
stæða að jafnaði i "postgiro"-stofnuninni."


