Il Reddito di emergenza – REM
CОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА- REM
Надзвичайний захід для підтримки доходу сімей
під назвою " CОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА " (REM), в умовах економічної необхідності,
як наслідок епідеміологічної надзвичайної ситуації від COVID-19, як це втановлено
статтею 82 декретного закону N.34 від 19 травня 2020 року.
Заявку потрібно преставити / зробити до 30 червня 2020 в INPS
зареєструватися на сайті за допомогою PIN-КОДУ, SPID, , Carta Nazionale dei
Servizi(картка санітарна) o Carta di Identitàà Elettronica( картка електронна- посвідчення
особи) або в Патронаті INAS CISL.
Фінансова підтримка надається на два місяці.
Щомісячна сума 400 євро, може досягати 800 євро залежно від кількості членів сім’ї.
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У випадку, якщо один з членів сім’ї має інвалідність (групу) або один з членів cім’ї є
непрацездатний , максимальна сума допомоги може досягати 840 євро.
Вимоги:
• проживання в Італії;
• сімейний бюджет повинен бути:
має ISEE менше 15 000 євро;
◦ має приватну власність (станом на 31.12.2019 р.) менше як 10 000 євро ( або
максимально 20 000 євро на основі сімейного бюжету; або 25 000 євро, якщо один з
членів сім’ї має інвалідність або непрацездатність);
мав сімейний дохід у квітні 2020 року нижче, ніж належна сума REM.
Не мають права на допомогу REM особи, які перебувають під вартою, протягом
строку покарання, а також ті, хто госпіталізований до закладів( дім пристарілих) або
інших житлових структурах на повному утриманні держави чи інших державних
адміністрацій

У тому випадку, якщо сім’я яка подає заявку, нариклад: якщо сім’я складається з 4
членіа і один з них знаходиться під вартою (в тюрмі ) або знаходиться в домі
пристарілих на забезпечіні держави може одержити допомогу на 3 чоловік як
вказано в таблиці.
REM не сумісний із наявністю в сім'ї власників:
• пряма чи непряма пенсія, за винятком звичайної допомоги по інвалідності;
• дохід від громадянства або пенсія визначенва на основі громадянства
• трудовий договір працівника з заробітною платою, вищою за REM
Не можуть отримати допомогу REM:
крім того члени сім’ї , які отримують або отримували епідеміологічну допомогу з
надзвичайних ситуацій від COVID-19, що належать до таких категорій:
 підприємці, які зареєстровані в управлінні INPS
 підприємці з реєстраційними номерами ПДВ, зареєстровані на інших обов'язкових
форм соціального страхування
 підприємці які співпрацюють і зареєстровані в інших обов'язкових формах
соціального страхування
 сезонні працівники туризму та курортів
 працівникам шоу-бізнесу
 сільськогосподарські працівники
 сезонні працівники, що належать до галузей, крім туризму та курортів
 тимчасові працівники
 підприємці без ПДВ-номера, не зараховані до інших обов'язкових форм
соціального страхування
 займаються продажем на дому
 домашні робітники (різноробочі)
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