
                                                        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. TAE sipas dekretit ligjori 41/2021 shtyhet ne afat edhe 
per muajt te marsit, prill dhe maj 2021.

     Pyetjet duhet te prezantohen nga data 7 deri ne 30 prill 2021 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.

Pjesëtaret e familjes Importi TAE
Total

e
Të rritur Të mitur

1 1 0 € 400
2 1 1 € 480
2 2 0 € 560
3 1 2 € 560
3 3 0 € 720
4 1 3 € 640
4 2 2 € 720
5 1 4 € 720
5 2 3 € 800
5 3 2 € 800

+ di
5

€ 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;
 Të arthura për muajn shkurtit 2021 më të ulta se vlera të REMit (për ata që

jetojn në qera, vlera rritet të ½ të cmimit vitor të qeras, vlër që gjendet tek
ISEE)

 Përbërja familjare:
◦ ka një ISEE më të ulët se 15.000 €;
◦ ka një pasuri të luajtshme (në 31.12.2020) 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



TAE 
nuk përputhet me prezencën në përbërjen familjare të atyre që kanë:

 me ndimat COVID-19 për puntorët sezonal, për puntorët të banjave 
termale, të spektaklit ose të sportit;

 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.

TEA për puntoret qe jan pran fundit te ndimat per ata qe kan humbur punen

Ndima ësht e pranishme për puntorët (që banojn në Itali në momentin të dorzimit
të kërkesës) të cilët kan përfunduar nga data 1 korrik 2020 dhe 28 shkurt 2021
ndimën NaSpI dhe DIS-COLL, dhe kan një ISEE të vlershëm më të ulët se 30.000€ 

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:

 përfituar ndima COVID-19 per puntorët sezonal, për puntorët të banjave llixha,
të spektaklit ose të sportit;

 që nga data 23 mars 2021 kan një pension direkt ose indirekt, me përjashtim 
të ndihmës së zakonshme të aftësisë së kufizuar;

 që nga data 23 mars 2021 kan një kontrat pune të përhershëm
 TAE nuk i perket atyre që kan në prezantim, ose ju esht pranuar reddito di 

cittadinanza 

             Për më shum informacion pyet në

Prill 2021 Zyra  e punës CISL Lombardia
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