Il Reddito di emergenza – REM

Të ardhura emergjence - TAE
Eshtë një masë e jashtëzakonshme e ndihmës së të ardhurave e quajtur “Të ardhura
emergjence” ("Tae"), të njohura për familjet në kushte të nevojshme ekonomike si pasojë e
urgjencës epidemiologjike nga COVID-19, siç kërkohet nga neni 82 i dekretit ligjor nr.34 të 19
maj 2020.

Pyetjet duhet te prezantohen brenda 30 qershorit 2020 tek INPS
duke u lidhur tek siti nepermjet PIN, SPID, Karta Kombetare e sherbimeve ose Kart Identiteti
Elektronike , ose tek Patronazhi Inas Cisl
Ndihma financiare jepet për dy muaj. Shuma mujore prej 400 €
mund të arrijë deri në 800 € në varësi të numrit të anëtarëve të familjes.
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Importi TAE
€ 400
€ 480
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€ 800

Në rast se një anëtar me aftësi të kufizuara serioze ose jo i mjaftueshëm është i pranishëm në
familje, shuma maksimale e Tae mund të arrijë në 840
Kerkësat e duhura:
• Vend qëndrimi në Itali;
• Përbërja familjare:
◦ ka një ISEE më të ulët se 15.000 €;
◦ ka një pasuri të luajtshme (në 31.12.2019) më të ulët se 10.000€ (deri në
maksimum 20.000€ në bazë të përbërjes familjare € 25.000 nëse keni një
person me aftësi të kufizuara ose të pamjaftueshëm);
◦ ka një vlerë të ardhurash familjare, në muajin prill 2020, më të ulët
◦ se importi TAE që i përket
Nuk kanë të drejtë për Tae personat që ndodhen në raste burgimi, për gjith kohën që zgjat
dënimi, si dhe ata që janë shtruar në spital në institucione të kujdesit afatgjatë ose në
struktura të tjera rezidenciale të ngarkuara për Shtetin ose administratën tjetër publike. Në
rast se përbërja familjare përfituese ka midis

përbërsëve të saj subjekte të cilët në periudhën e parë , parametri i shkallës së ekuivalencës
nuk i merr parasysh këto .
.
TAE nuk përputhet me prezencën në përbërjen familjare të atyre që kanë:
• pension direkt ose indirekt, me përjashtim të ndihmës së zakonshme të aftësisë së
kufizuar;
• të ardhurat e shtetit ose pensionin e shtetit ;
• kontrat pune të varur me rrogë të plotë më të lartë se TAE që i përket.
Për më tepër, familjet me punëtorë që marrin ose kanë marrë ndihmën e urgjencës
epidemiologjike nga COVID-19 që i përkasin kategorive të mëposhtme nuk hyjnë në REM:

 punëtorë të vetëpunësuar të regjistruar në menaxhimin e INPS
 punëtorë të vetëpunësuar me numra të regjistrimit të TVSH-së të regjistruar










në llogarinë e veçantë
punëtorë me marrëdhënie bashkëpunimi të koordinuara dhe të vazhdueshme të
regjistruara në Menaxhimin e veçantë
punëtorë sezonalë të turizmit dhe banjëve llixha
punëtorët e spektaklit
punëtorët e bujqësisë
punonjës sezonalë që i përkasin sektorëve të ndryshëm nga turizmi dhe llixhave
punëtorët me ndërprerje
punëtorë të vetëpunësuar, pa numër të TVSH-së, të mos regjistruar në forma të
tjera të detyrueshme të sigurimeve shoqërore
përgjegjës për shitjen në shtëpi
punëtorë shtëpiak.
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